Retributiereglement zone Noord-Limburg
Juridische overwegingen
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming met verwijzing naar
artikel 201 van de wet van 15 mei 2007;
Gelet op het Koninklijk besluit van 14 oktober 2013 tot wijziging van het KB van 25 april 2007 tot
vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die
gratis zijn;
Gelet op de beslissing nr. E.T. 128.051 van 14 december 2015 van FOD Financiën houdende een
beslissing inzake btw-belastingplicht van de hulpverleningszones bij potentiële
concurrentieverstoring van enige betekenis;
Overwegende dat de zone een lijst dient op te stellen met vermelding van de tarieven van de
opdrachten waarvan de kosten verhaald worden op de begunstigden;
Overwegende dat de facturatie naar aanleiding van een tussenkomst dringende geneeskundige
hulpverlening door een ambulancedienst geregeld is door het KB van 28 november 2018;

Algemene bepalingen
Artikel 1
§1. Met ingang van 1 januari 2022 wordt op basis van dit reglement door de hulpverleningszone
Noord-Limburg een retributie geheven ter recuperatie van de kosten voor bepaalde interventies en
prestaties hulpdiensten ingeval van prestaties die verricht worden buiten de door wetten en
reglementen opgelegde gratis interventies. Dit reglement vervangt het retributiereglement,
goedgekeurd door de zoneraad op 25 november 2016.
§2. De hulpverleningszone wordt conform art. 6 van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde niet als belastingplichtige aangemerkt voor de handelingen die zij als overheid
verricht, behoudens voor economische activiteiten die de hulpverleningszone conform art. 4 van
datzelfde wetboek uitoefent (met name: reinigen wegdek, wespenverdelging, …)
De in het retributiereglement vermelde tarieven worden vermeld als exclusief BTW. Voor de
belastbare economische handelingen zal het retributiebedrag op de factuur verhoogd worden met
het corresponderende BTW tarief.

Artikel 2 – Definities
Ter verduidelijking van dit reglement worden een aantal termen toegelicht.
§1. Nutteloze interventie
Interventies/oproepen naar aanleiding van een ongegronde alarmering of technisch falende / slecht
functionerende alarm/veiligheidsinstallatie al dan niet via een automatische doormelding of getuige.
Dit is inclusief het veroorzaken van een alarmering door onachtzaamheid van personen zoals (nietlimitatief):
−

Roken/laswerkzaamheden, … onder een brandmelder

−
−
−
−
−
−
−

Werkzaamheden die rook en/of stof veroorzaken zonder de installatie te hebben uitgezet
Niet melden van het plaatsvinden van testen of doormelding van testmeldingen vergeten af
te zetten
Koken op onvoorziene plaatsen
Verkeerde plaatsing rookmelders
Geen of slechte veiligheids-/oproepprocedures
Slecht functionerend en/of slecht onderhouden detectiesysteem
…

§2. Team
Een groep van personeelsleden die voor een welbepaalde interventie/prestatie opgeroepen wordt
volgens de procedures zoals vastgelegd in het oproepsysteem van de zone.
§3. Forfaitair bedrag
Vooraf bepaald vast bedrag of tarief per prestatie, per uur en/of per team
§4. Afvalverbranding
Verbranden van materialen allerhande (snoei-tuinafval, restafval, …) zonder toestemming van de
bevoegde instanties en/of zonder respecteren van de bestaande regelgeving (veldwetboek,
bosdecreet, …).
§5. Attest plichtige inrichtingen
Inrichtingen die volgens de van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot brandveiligheid
(politiereglement, gemeentelijk reglement, Vlaamse regelgeving, …) dienen te beschikken over een
geldig brandveiligheidsattest.
Voorbeelden attest plichtige inrichtingen: horecazaken, erkende kinderopvang, logiesverstrekkend
bedrijf, inrichtingen toerisme voor allen en erkende WZC/centra
dagopvang/assistentiewoningen/LDC
§6. Spoedprocedure
Afleveren van een brandveiligheidsattest of advies binnen de 5 werkdagen na schriftelijke aanvraag.
De zone geeft geen garantie noch op het afhandelen van de spoedprocedure binnen de
vooropgestelde termijn noch voor het afleveren van een (gunstig) brandveiligheidsattest of advies.

Artikel 3
§1. De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de dienstverlening. Dit is de fysieke
persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie of de prestatie uitgevoerd wordt.
De retributie (incl. eventuele bijkomende kosten artikel 9-10-11-12) worden aangerekend ook indien
de begunstigde niet expliciet toestemming heeft gegeven voor het uitvoeren van de
interventie/prestatie.
§2. Bij preventieopdrachten is de retributie verschuldigd door de exploitant van de inrichting, ook als
de preventieopdracht wordt gegeven door een overheidsinstantie. Indien er (nog) geen exploitant
bekend is, wordt de factuur gestuurd naar de eigenaar, de bouwheer, derden die de aanvraag heeft
gericht.

De stopzetting van een project of verkoop van een onroerend goed ontslaat de begunstigde
geenszins van de betaling van de vergoeding; ook in geval van niet-uitvoering van de door de
preventiedienst voorgestelde preventiemaatregelen blijven de bedragen verschuldigd.
§3. Indien er twee of meer begunstigen zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling
gehouden.

Retributie interventieopdrachten
Artikel 4 - Interventies en opdrachten die gratis uitgevoerd worden
Volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd door de hulpverleningszone overeenkomstig artikel 2
van het koninklijk besluit van 25 april 2007:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing;
De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een
noodoproep om mensen te beschermen of te redden;
Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen, uitgezonderd de
afdekking met een zeil van een gebouw niet bedoeld in ii
De coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
De internationale opdrachten van de civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten
inzake de bestrijding tegen vervuiling;
De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, ingeval van een vrij ernstig
watertekort of van een watertekort dat een vrij omvangrijk gebied betreft;
De waarschuwing aan de bevolking;
De interventie naar aanleiding van een loos alarm (het te goeder trouw verwittigen van
de hulpdiensten, terwijl een uitruk niet nodig was);

Artikel 5 – Interventies en opdrachten waarvoor een forfaitair tarief wordt aangerekend.
Voor volgende interventies/prestaties wordt een forfaitair bedrag per prestatie aangerekend.
In dit tarief is de inzet van het voor de vermelde interventie/prestatie standaardmateriaal en materieel inbegrepen, tenzij anders vermeld. De retributie kan vermeerderd worden met eventuele
bijkomende kosten (verwerkingskosten, bijstand door derden, …).
Het tarief staat vermeld bij de betreffende interventie/prestatie.

Interventie/prestatie

Tarief per prestatie

Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten
(BTW plichtig)

41,32 euro excl. BTW
(50 euro incl. 21% BTW)

Als er onmiddellijk gevolg aan de oproep gegeven dient te
worden
Openen deur / lift (excl. redden van personen)
Plaatsen nieuw cilinderslot
Leveren van water (niet drinkbaar)
(in geval van een ernstig veiligheidsprobleem)
Bijstand verlenen ziekenwagen “DGH” (dringende geneeskundige
hulpverlening)
(mankracht, ladder, vervoer patiënt)

82,65 euro excl. BTW
(100,01 euro incl. 21%
BTW)
400 euro
100 euro
150 euro per levering
per voertuig
+ kostprijs water
100 euro

Bijstand/hulp aan zorgbehoevenden (niet in levensgevaar) of
ziekenwagen niet “DGH” (dringende geneeskundige hulpverlening)
Bijv. assistentie aan thuiszorg, recht helpen en verplaatsen van
(zwaarlijvige/mindervalide/…) personen, …
Oproep voor afvalverbranding en/of moedwillig aansteken van
vuurhaarden zonder vergunning
Stilleggen inbraak- of alarminstallaties
Nutteloze interventie - zie definitie

150 euro

600 euro
250 euro
500 euro

Artikel 6 – Interventies en opdrachten waarvoor een forfaitair uurtarief wordt aangerekend.
Voor volgende interventies/prestaties wordt een forfaitair uurtarief per team aangerekend. Voor
eenzelfde interventie kunnen meerdere al dan niet dezelfde teams opgeroepen en dus aangerekend
worden.
In dit uurtarief is de inzet van het voor de vermelde interventie/prestatie standaardmateriaal en materieel niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. De retributie kan vermeerderd worden met
eventuele bijkomende kosten (verwerkingskosten, bijstand door derden, …).
De inzet voor deze interventies/prestaties wordt per uur aangerekend en dit voor de duur gelijk aan
de tijd verlopen tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg/team op de plaats van interventie
en het tijdstip van vertrek na beëindiging van de werken ter plaatse. Een begonnen uur wordt voor
een volledig uur aangerekend.
Het tarief staat vermeld bij de betreffende interventie/prestatie.

Interventie/prestatie

Tarief per team per uur

Reinigen wegdek / Vrijmaken wegdek
(BTW plichtig)

495,87 euro excl. BTW
600 euro incl. 21% BTW
incl. door de zone
verbruikt materiaal
500 euro

Uitvoeren signalisatie
Helpen/redden van dieren niet in levensgevaar of ten gevolge van
nalatigheid
Klein dier
Groot (aantal) dier(en)
Pompwerkzaamheden/ledigingswerken
Dichtleggen van dak
Dichtmaken ramen en deuren
Uitvoeren van stutwerkzaamheden
Technische/logistieke (beveiligings-) werkzaamheden ten gevolge van
een gebrek aan onderhoud/nalatigheid.
Plaatsen van aan afsluiting ter beveiliging van een locatie
Inzet meetteam
Inzet duikteam
Inzet RED team
(hoogte-diepteredding)
Inzet gaspakteam

250 euro
500 euro
250 euro
450 euro
350 euro
450 euro
350 euro
250 euro
400 euro
900 euro
800 euro
1200 euro

Artikel 7 - Interventies en prestaties waarvoor geen forfaitair tarief werd vastgelegd
Voor prestaties/interventies die niet nominatief in het retributiereglement zijn opgenomen onder
forfaitaire tarieven, die overeenkomstig het KB van 25 april 2007 niet als gratis uit te voeren
tussenkomst vermeld worden en die niet vrijgesteld zijn van retributie, wordt de inzet van personeel,
voertuigen, materieel, verbruik van materialen en goederen en inzet derden volgens de afzonderlijk
vermelde tarieven verhaald.
Hieronder vallen onder andere (niet-limitatief): oproepen voor brandstichting, opruimen drugslabo,
valse oproep, …

Artikel 8 – Tarief personeel en voertuigen
De inzet van personeel wordt per uur aangerekend en dit voor de duur gelijk aan de tijd verlopen
tussen de aankomst van de hulpverlenende ploeg op de plaats van interventie en het tijdstip van
vertrek na beëindiging van de werken op de plaats van de inetrventie. Een begonnen uur wordt voor
een volledig uur aangerekend.
De inzet van voertuigen wordt per prestatie aangerekend.

Tarief
Operationeel personeelslid (ongeacht graad, hoedanigheid, functie, …)
Voertuig (zonder chauffeur of begeleiding)
Voertuigen B rijbewijs
Andere voertuigen

60 euro per uur
per persoon
per prestatie
40 euro
80 euro

Artikel 9 – Verbruik materiaal en goederen
Eventuele gebruikte producten , verbruiksgoederen en materialen zoals olie-absorberende
producten, zandzakjes, dekzeilen, schuim, deurslot, hout, zepen, detergenten, poeders, panelen,
zeilen, enz.…. en ter plaatse achtergelaten materialen en goederen (balken, platen, stutten, …)
worden afzonderlijk in rekening gebracht volgens de kost/aankoopprijs, tenzij anders vermeld.
Buiten de vermelde verbruiksgoederen worden ook de eventuele verwerkings-, stort-, of
ophalingskosten doorgerekend.

Artikel 10 – Interventies uitgevoerd door derden
De kosten, voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op vraag van de
hulpverleningszone, en die ten laste komen van de zone, worden verhaald ten laste de begunstigde
van de interventie.
Alle vorderingskosten worden doorgerekend.
Bijkomend wordt er een administratieve kost van 50,00 euro aangerekend.

Artikel 11 - Onrechtstreekse kosten
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. 12,5% van de werkelijke kosten van de interventie.

Artikel 12 - Schade en verlies
Elke belangrijke schade aan het materieel, die niet naar aanleiding van slijtage of verkeerde
manipulatie door het brandweerpersoneel werd veroorzaakt, kan de begunstigde van de prestatie in
rekening gebracht worden (herstel-of vervangkosten). Prestaties en kosten verbonden aan de nazorg
kunnen aan de begunstigde van de prestatie in rekening gebracht worden (wassen/reinigen van
materieel, …). Deze worden aan de werkelijke kostprijs in rekening gebracht
Bij verlies van materieel wordt de kostprijs voor vervanging in rekening gebracht aan de
begunstigde(n) van de prestatie.

Artikel 13 – Bijkomende tarieven
Onderstaande tarieven zijn bijkomend vastgelegd.

Tarief
Uitlenen blustoestel
Hervullen persluchtfles/duikfles

15 euro per dag per
stuk
5 euro per vulling

Artikel 14 - Vrijstellingen
Onderstaande interventies/opdrachten zijn vrijgesteld van retributie:
•

Interventies waarbij de prestatie zich beperkt tot het plaatsen van een scherm, tent, … om
een slachtoffer aan het oog te onttrekken van derden;

De zoneraad of het zonecollege kan andere gemotiveerde vrijstellingen verlenen.

Retributie preventieopdrachten
Artikel 15 – Algemeen

Opdracht
Advies omgevingsloket
Advies omgevingsloket incl. voorbereidende gesprekken en 1
preventiebezoek in kader van bouwwerkzaamheden of voor
ingebruikname
(Her)controle voor ingebruikname
Preventie/controlebezoek
1ste controle/preventiebezoek
Uitzondering
Controle/preventiebezoek naar aanleiding van gegronde klacht
Controle/preventiebezoek van inrichting waar geen controle voor
ingebruikname op vraag van bouwheer/gebruiker heeft plaatsgevonden
Hercontrole

Tarief
GRATIS

Volgens
tariefoverzicht
GRATIS
Volgens
tariefoverzicht
Volgens
tariefoverzicht

Tariefoverzicht

Inrichting
Wooncomplexen
ifv. wooneenheden
=<5
>5 en =<10
>10 en =<20
>20

Andere inrichtingen
ifv. Oppervlakte
=<500m²
>500 en=<2500m²
>2500 en =<10000m²
>10000m²

Tarief (in euro)
(her)controle
1ste

2de

3de

4de

100
200
300
400

200
400
600
800

400
800
1200
1600

800
1600
2400
3800

Artikel 16 – Adviezen in kader van attest of afleveren attest
Voor preventieopdrachten in kader van een attest (advies of afleveren attest) van attestplichtige
inrichtingen is onderstaande retributie vastgelegd.

Opdracht

Tarief

Advies/attest
Afleveren gunstig advies ikv attest of afleveren attest
• Inrichting gebonden aan een gemeentelijk reglement
• Inrichtingen “Toerisme voor Allen”
• Andere attestplichtige inrichtingen

50 euro
50 euro
100 euro

Preventie/controlebezoek
1ste preventiebezoek/controle

GRATIS

Hercontrole
• Inrichting gebonden aan een politiereglement
• Inrichtingen “Toerisme voor Allen”
• Andere attest plichtige inrichtingen

50 euro
50 euro
100 euro

Spoedprocedure

Toeslag 100 %

Artikel 17 – Bijkomende tarieven
Adviesverlening brandpreventie die de vastgelegde preventietaken overschrijdt of die niet past
binnen het sensibiliseringsbeleid dat gevoerd wordt door de zone zullen verhaald worden op de
begunstigde.
Dit wordt voor aanvang van de prestatie schriftelijk gemeld aan de begunstigde.
De gepresteerde duur wordt in rekening gebracht volgens het vastgelegde uurloon. Elk begonnen
kwartier zal als een volledig kwartier beschouwd en aangerekend worden.

Functie

Tarief per uur

Preventionist (houder PREV2-PREV3)
BPA – brandpreventieadviseur (houder PREV1)

80 euro
50 euro

Artikel 18 - Vrijstellingen
De retributie voor preventieopdrachten is niet verschuldigd voor projecten of dossiers van volgende
besturen/organisaties als zij zelf de exploitant of eigenaar van de inrichting zijn:
•
•
•

Gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone, hun diensten en hun intern en
extern verzelfstandigde agentschappen
OCMW’s van de gemeentebesturen die behoren tot de hulpverleningszone, hun diensten en
hun intern en extern verzelfstandigde agentschappen
Politiezones die bevoegd zijn voor het beschermingsgebied van de hulpverleningszone

De zoneraad of het zonecollege kan andere gemotiveerde vrijstellingen verlenen.

Retributie opdrachten inzake interventiedossiers/DIP’s
Artikel 19 - Algemeen
Indien de zone een interventiedossier/DIP opmaakt voor en/of in opdracht van derden wordt dit
aangerekend aan de begunstigde van de opdracht zijnde de exploitant van de inrichting.
Voorafgaand aan de opdracht zal een raming van de kostprijs gemaakt worden.
De effectieve tijdsbesteding wordt in rekening gebracht. Indien deze de raming vermeld in de offerte
overschrijdt, wordt dit teruggekoppeld aan de begunstigde.

Artikel 20 - Tarief
De gepresteerde duur wordt in rekening gebracht volgens het vastgelegde uurtarief. Elk begonnen
kwartier zal als een volledig kwartier beschouwd en aangerekend worden.

Opdracht/prestatie

Tarief per uur

Opstellen interventiedossier

150 euro

Betalingsvoorwaarden
Artikel 21
§1. De retributie is verschuldigd na ontvangst van de factuur of kan in bepaalde gevallen onmiddellijk
betaald worden via een betaalterminal of een ander (digitaal) betaalmiddel. De factuur dient binnen
de dertig dagen betaald te worden. Bij niet-tijdig betalen van de factuur, wordt de procedure gevolgd
zoals vastgelegd door het zonecollege.
§2. Bij niet betaling van de onbetwiste en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure
opgestart zoals van toepassing binnen de zone. Hiervoor wordt verwezen naar de
invorderingsprocedure
1. aanmaning zonder kosten
2. aanmaning met aanrekening van de kosten voor de aangetekende zending bedrag 30
euro
3. uitvaardiging van een dwangbevel door de financieel beheerder).
Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot (cfr. artikel 75
van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid).

Artikel 22
De geschillen inzake dit retributiereglement zullen beslecht worden volgens de burgerlijke
rechtsprocedure.

Artikel 23
Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen.

