RETRIBUTIEREGLEMENT
Goedgekeurd door de Zoneraad van
28/06/2016

Hulpverleningszone Midwest • Kwadestraat 159 • 8800 Roeselare • 051 80 60 00 • www.zonemidwest.be

ARTIKEL 1. ALGEMEEN
Er wordt vanaf de inwerkingtreding van dit besluit een retributie gevestigd op verhaalbare opdrachten
van de geleverde prestaties en de uitgevoerde brandpreventieopdrachten door de hulpverleningszone
Midwest.
Verhaalbare opdrachten zijn bepaald in het K.B. van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten
van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn, en latere wijzigingen.

ARTIKEL 2. TARIEVEN
Alle prijzen zijn excl. BTW. De BTW heffing wordt toegepast waar wettelijk vereist.

Artikel 2.1 Brandpreventieopdrachten
1. De brandpreventieopdrachten worden aangerekend per prestatie door middel van een
uurtarief per persoon. Dit tarief bedraagt € 65 per persoon en per uur.
2. Een prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, alsook de tijd besteed aan
voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling en nabesprekingen.
3. Wanneer bij een voor- en/of nabespreking een schriftelijk verslag opgesteld wordt, geldt dit
als een afzonderlijke brandpreventieopdracht en bijgevolg wordt dit beschouwd als een
prestatie.
4. Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.
5. Voor elk begonnen half uur wordt vanaf het tweede uur een volledig half uur aangerekend.
6. De administratieve kost per prestatie wordt vastgelegd op € 25 en is steeds verschuldigd vanaf
het moment van de aanvraag.
7. Telkens wanneer de inhoud van een prestatie grondige wijzigingen ondergaat in de loop van
de behandeling of de behandeling van een prestatie een ernstige vertraging oploopt buiten
de wil van de adviesverlener, wordt de administratieve kost tweemaal aangerekend.
8. De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat begunstigde
geeft aan het verleende advies.
9. Evenementen: prestaties in het kader van de opmaak van veiligheids- en preventieplannen
(voor rondgang), beperkt tot de plaatsen (lokalen, terreinen,...) waar een evenement
doorgaat, worden verrekend.
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Artikel 2.2 Prestaties
1. Alle verhaalbare opdrachten van geleverde prestaties worden vergoed à rato van het
ingezette personeel, het gebruikte materieel en de verbruikte goederen, behalve in die
gevallen waar een forfaitair bedrag wordt vermeld.
2. Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.
3. Voor elke begonnen half uur wordt vanaf het tweede uur een volledig half uur aangerekend.
4. Het uurloon wordt verhoogd met 50% op zon- en feestdagen, en met 25% op zaterdagen en
nachten (22.00u-6.00u).
5. Uurlonen ingezet personeel:
-

Gemiddeld uurloon

€ 30,00

-

Gemiddeld uurloon brandweerduiker, gaspakdrager, RED-team

€ 40,00

6. Verbruikte of geleverde producten (o.a. schuim, bluspoeder, korrels, …):
-

de werkelijke kostprijs van de tijdens de interventie gebruikte of geleverde
producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen, wordt bijkomend in
rekening gebracht, behoudens de gevallen waar een forfaitair bedrag is voorzien.

-

dekzeilen, afdichtingplaten, balken en zandzakjes worden als verbruikt beschouwd.

7. Brandweermaterieel:
-

het ingezette materieel wordt behoudens de gevallen waar een forfaitair bedrag is
voorzien aangerekend volgens de bedragen opgenomen in §8;

-

in de gevallen waar een uurprijs is voorzien, wordt vanaf het tweede uur voor een
begonnen uur een half uur aangerekend.

-

wordt het ontleende materieel niet gebruikt, dan wordt het aangerekend à rato van
één uur gebruik;

-

elke belangrijke schade aan het ontleende materieel wordt de begunstigde van de
prestatie in rekening gebracht;

-

bij eventuele vervreemding vallen de vervangingskosten ten laste van de ontlener;

-

het materieel dat ter beschikking wordt gesteld dient proper teruggebracht te worden
naar de brandweerkazerne.

8. Kostprijs ingezet materieel:
-

voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 2 000 cm3 bedraagt € 15,00 per
uur

-

voertuigen waarvan de cilinderinhoud niet meer dan 4 500 cm3 bedraagt € 25,00 per
uur

-

voertuigen waarvan de cilinderinhoud meer dan 4 500 cm3 bedraagt € 50,00 per uur
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-

voertuigen waarvan de cilinder inhoud meer dan 4 500 cm3 bedraagt met gebruik van
de ingebouwd pomp € 75,00 per uur

-

hoogwerker of ladderwagen:

€ 75,00 per uur

-

reddingsboot:

€ 25,00 per uur

-

motorpomp:

€ 25,00 per uur

-

stroomaggregaat:

€ 25,00 per uur

-

ledigingspomp:

€ 15,00 per uur

-

rookventilator:

€ 10,00 per uur

-

kettingzaag:

€ 5,00 per uur

-

duikpak:

€ 50,00 per inzet

o Eventuele kosten voor professionele reiniging niet inbegrepen.
o Bij onherstelbare schade: kostprijs
-

gaspak:

€ 100,00 per inzet

o Eventuele kosten voor professionele reiniging niet inbegrepen.
o Bij onherstelbare schade: kostprijs
9. Gebruik van materieel:
Voor het gebruik van brandweermaterieel worden onderstaande forfaitaire bedragen
aangerekend. Deze forfaitaire bedragen omvatten niet de verbruikte materialen die steeds
aan kostprijs worden aangerekend:
-

Slangen (zonder onderscheid van diameters): de eerste dertig dagen gebruik gratis en
mits terugbrengen binnen de acht dagen nadien; daarna beschouwd als verloren en
vergoeding per stuk aan kostprijs.

-

Stut: de eerste dertig dagen gebruik gratis en mits terugbrengen binnen de acht dagen
nadien; daarna beschouwd als verloren en vergoeding per stuk aan kostprijs.

-

Standpijp (mits voorleggen overeenkomst watermaatschappij): € 10,00 per dag.

-

Oliedam: € 25,00 per 25 m per dag.

-

Oefenpop: € 10,00 per pop per dag.

10. Wespennesten:
Voor het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten wordt per nest een forfait van
€ 40,00 aangerekend. Een tweede of volgende interventie voor hetzelfde wespennest binnen
hetzelfde kalenderjaar is gratis.
11. De interventies naar aanleiding van een falend technisch alarm:
De eerste nutteloze interventie is gratis. Elke nutteloze interventie die volgt binnen een
periode van 12 maanden na het vorige wordt verhaald.
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12. Het vullen van persluchtflessen:
-

de inhoud van persluchtflessen met een waterinhoud tot 7 liter: € 7,00 per fles.

-

de inhoud van persluchtflessen met een waterinhoud groter dan 7 liter: € 1,00 per
liter.

13. Het volgen van een oefening in de oefenkelder: € 21,40 per deelnemer; indien gebruik
gemaakt wordt van eigen adembescherming: € 7,80 per deelnemer.
14. Verkoop rookmelders aan 20 €/stuk.
15. Het afvoeren van met KWS-doordrenkt materieel: Wanneer materiaal, gebruikt voor het
absorberen van vervuiling, moet opgeruimd worden en afgevoerd naar een verwerker worden
de reële kosten aangerekend.

ARTIKEL 3. INDEXERING
De tarieven bepaald in art. 2 worden jaarlijks geïndexeerd volgens volgende formule:
−

de uurlonen van personeel: de tarieven zijn gekoppeld aan de spilindex van het openbaar
ambt die op 01.01.2015 gelijk is aan 1,6084. Bij elke overschrijding van de spilindex van het
openbaar

ambt

wordt

het

nieuw

tarief

bepaald

volgens

volgende

formule:

“tarief vermenigvuldigd met de nieuwe spilindex gedeeld door 1,6084 en afgerond op het
hoger geheel getal = nieuw tarief uurloon”.
Het nieuwe tarief is van toepassing de tweede maand volgend op de overschrijding van de
spilindex. Indien door een wettelijke maatregel er een indexsprong is wat de lonen betreft,
wordt deze indexsprong eveneens toegepast op de indexering van dit tarief.
−

de andere tarieven in §1 vermeld zijn gekoppeld aan een evolutie van het indexcijfer van de
consumptieprijzen (basis 2004 = 100). De huidige tarieven zijn gekoppeld aan indexcijfer
122,51 (van november 2014 - basis 2004 = 100). Jaarlijks op 1 januari worden de tarieven
aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand
november

van

het

voorgaande

jaar

volgens

de

volgende

formule:

“tarief vermenigvuldigd met de index van de consumptieprijzen (2004 = 100) van de maand
november voorafgaand aan het jaar van aanpassing van het tarief gedeeld door 122,51 en
afgerond op het hoger geheel getal = nieuw tarief vanaf 1 januari”
−

De indexering wordt om de drie jaar herzien. Er wordt gewerkt met afgeronde cijfers.

www.zonemidwest.be

5

ARTIKEL 4. RETRIBUTIEPLICHTIGE
§1 De retributie is verschuldigd door:
1. de begunstigde(n) van de interventie. De begunstigde is de fysieke persoon of de rechtspersoon
in wiens belang de interventie 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;
2. de eigenaar van de gewraakte producten of de exploitant die de schade of de onmiddellijke
dreiging van de schade heeft veroorzaakt in geval van vervuiling, zoals omschreven in artikel 179
§ 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.
§2 Ingeval er twee of meer begunstigden zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot betaling
gehouden.
§3 Indien de aard van de interventie en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen, neemt de
brandweer in uitzonderlijke gevallen het initiatief om de factuur te splitsen en bijgevolg af te wijken
van de hoofdelijkheid en ondeelbaarheid.
§4 Inzake de opdrachten van de brandpreventie is de retributie verschuldigd door de begunstigde,
met name de natuurlijke of rechtspersoon in wiens belang de brandpreventieopdracht heeft
plaatsgevonden.

ARTIKEL 5. BETALING
De betaling van de retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op
rekeningnummer van de bijzondere rekenplichtige van de hulpverleningszone.

ARTIKEL 6. INVORDERINGSPROCEDURE – KOSTEN EN INTRESTEN
De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 30 dagen volgend op de factuurdatum. Bezwaar dient
schriftelijk te worden ingediend, binnen een termijn van 15 dagen volgend op de factuurdatum,
gericht aan de Zoneraad, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare.
In het bezwaar dient het factuurnummer en het bedrag van de betwiste factuur vermeld te worden.
Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet binnen de
vastgestelde termijn van 30 dagen werd betaald, zal de debiteur worden aangemaand om deze factuur
te betalen binnen een termijn van 14 dagen vanaf de verzending van de aanmaning.
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Indien uit nazicht van de boekhouding blijkt dat de oorspronkelijke factuur niet werd betaald binnen
de vastgestelde termijn van de eerste aanmaning, wordt een tweede laatste aangetekende zending
verstuurd. Hierbij wordt een laatste betalingstermijn van 8 dagen verleend aan de debiteur om de
factuur en de bijkomende aangerekende kosten van deze aangetekende zending van 10 euro alsnog
te betalen.
Indien na het verzenden van de factuur en de tweede (aangetekende) aanmaning de schuld onbetaald
blijft zonder dat van enige vorm van betwisting of protest vanwege de debiteur sprake is, vaardigt de
bijzonder rekenplichtige een dwangbevel uit bij gerechtsdeurwaarderexploot. Alle kosten verbonden
aan deze procedure vallen geheel ten laste van de debiteur.

ARTIKEL 7. VRIJSTELLINGEN
De gemeentebesturen die deel uitmaken van de hulpverleningszone Midwest en die bijdragen in de
financiering van de hulpverleningszone Midwest via de zonale verdeelsleutel worden vrijgesteld van
de retributies volgens dit reglement voor aanvragen die in opdracht en voor rekening van hun
gemeentebestuur of burgemeester worden uitgevoerd en die kaderen in de openbare veiligheid.
Onder veiligheid wordt verstaan, een situatie die zich voordoet en die een acuut gevaar inhoudt voor
de openbare veiligheid. Deze vrijstelling geldt énkel voor de gemeenten uit zone Midwest én onder
voorbehoud van voormelde definitie van veiligheid.

Problematiek mestgassen: Er is gedeeltelijke vrijstelling van retributie voor de interventies
waarbij het risico voor de retributieplichtige ingevolge de aanwezigheid van mestgassen aanwezig is.
Deze vrijstelling geldt voor de eerste twee uur van 6 ingezette personeelsleden (12 manuren).

ARTIKEL 8. BIJZONDERE BEPALINGEN
Bijzondere tussenkomsten die niet voorzien zijn in dit tariefreglement kunnen per afzonderlijk geval
op voordracht van het Zonecollege tegen kostprijs worden vastgesteld.

ARTIKEL 9. INWERKINGTREDING
Dit retributiereglement treedt in werking op 1 juli 2016.
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