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1. HERVORMING VAN DE BRANDWEER: EEN KORTE SCHETS
De term ‘hulpverleningszone’ wijst op de overkoepeling van en de samenwerking tussen
verschillende gemeentes. Deze term is ontstaan naar aanleiding van de hervorming van de
brandweer waarbij werd overgegaan van een gemeentelijke organisatie naar een zonaal
systeem. Door deze schaalvergroting kan het budget efficiënter verdeeld worden en wordt
de samenwerking verder doorgedreven over de verschillende posten heen. Door het
wegvallen van deze territoriale beperking kan de hulpverleningszone de snelste adequate
hulp bieden.
De herstructurering van de brandweer kadert binnen de ruimere hervorming van de civiele
veiligheid, waarbij drie doelstellingen werden vooropgesteld:
1) een optimale organisatie van de hulpverlening aan de bevolking;
2) het vergroten van de veiligheid van burgers en hulpverleners;
3) de professionalisering van het werkkader voor de leden van de hulpdiensten, inzake
opleiding, materieel, standaard operationele procedures, uniform statuut van
beroeps en vrijwilligers van brandweer…
De civiele veiligheid kan worden onderverdeeld in twee domeinen: de hulpverleningszones
(brandweer) en de Civiele Bescherming. Door de reorganisatie werden de opdrachten van
beide domeinen op elkaar afgestemd en bijgewerkt. De hervorming heeft tot doel om van
de Civiele Bescherming een nog meer gespecialiseerde technische hulpdienst te maken.
Hierdoor wordt ook het takenpakket voor de hulpverleningszones aangepast.
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2. WETTELIJK KADER VAN DE OPDRACHTEN: ALGEMEEN
De opdrachten die de hulpverleningszone uitvoert, zijn grotendeels vastgelegd door een wet,
twee Koninklijke Besluiten en een Ministeriële Omzendbrief.
Ten eerste is er de Wet betreffende de civiele veiligheid van 15 mei 2007. Deze wet
schetst het algemeen kader van de opdrachten van de hulpverleningszones en de Civiele
Bescherming.
Ten tweede is er het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de taken en de
opdrachten van de civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de
operationele eenheden van de Civiele Bescherming. In dit Koninklijk Besluit worden de
opdrachten en taakverdeling tussen de hulpverleningszones en Civiele Bescherming
gewijzigd als gevolg van de hervorming.
Vervolgens is er het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de
organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones. Dit Koninklijk Besluit bepaalt
de opdrachten die aan de hulpverleningszones worden toegekend in het kader van preventie
van brand en ontploffing.
Tot slot herinnert de Ministeriële Omzendbrief van 01 oktober 2014 aan de opdracht van
de hulpverleningszones om de continuïteit van de opdrachten inzake dringende
geneeskundige hulp te verzekeren.
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2.1. Wetgeving inzake interventies
De Wet van 15 mei 2007
Deze wet bepaalt dat aan de operationele diensten van de civiele veiligheid
(hulpverleningszone + Civiele Bescherming) 5 algemene taken zijn toegekend:
1) de redding van en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de
bescherming van hun goederen;
2) de dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van
8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening;
3) de bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen;
4) de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met
inbegrip van radioactieve stoffen en ioniserende straling;
5) de logistieke ondersteuning.
De wet vermeldt tevens dat opdrachten 1, 3 en 5 meer inhouden dan enkel de interventie
zelf. De wet schrijft immers voor dat bij deze soort opdrachten ook moet worden gestreefd
naar een beleid waarbij proactie, preventie, preparatie, de eigenlijke uitvoering en
evaluatie geïntegreerd worden.
Met proactie doelt de wet op het nemen van maatregelen om de risico’s op voorhand te
inventariseren en te analyseren. Op deze manier kan de hulpverleningszone preventief te
werk gaan en om zo risico’s te beperken en het plaatsvinden van incidenten te voorkomen.
Daarnaast vereist de wet dat er voor deze opdrachten maatregelen worden genomen in het
kader van een goede preparatie, zodat de hulpverleningszone klaar is om het hoofd te
bieden wanneer een incident zich voordoet en een goede uitvoering kan gegarandeerd
worden.
Tot slot is de evaluatie de laatste schakel in dit proces. De wet vraagt immers dat er
maatregelen worden genomen om de voorgaande stappen van proactie, preventie,
preparatie en de uitvoering zelf te evalueren zodat hieruit lessen kunnen worden getrokken.
Naast deze 5 taken bepaalt deze wet ook dat de hulpverleningszones instaan voor de
toepassing van de reglementering inzake de preventie van brand en ontploffing. De
organisatie van de opdrachten inzake brandpreventie die door de hulpverleningszone moet
worden uitgevoerd, worden verder vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19 december
2014.
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Het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014
Zoals hierboven reeds vermeld, bepaalt de wet van 15 mei 2007 vijf opdrachten voor de
civiele veiligheid. Vier van deze opdrachten worden verder uitgewerkt in het Koninklijk
Besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van de civiele veiligheid
uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele
Bescherming. Dit besluit is niet van toepassing op de opdracht van ‘de dringende
geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening’ of op de opdrachten betreffende
brandpreventie.
Dit Koninklijk Besluit wijzigt de taakverdeling tussen de hulpverleningszones (brandweer) en
de Civiele Bescherming. Hierbij is optimaal rekening gehouden met de complementariteit
van deze twee hulpdiensten. De hulpverleningszones staan in voor de basisopdrachten van
de civiele veiligheid, terwijl de Civiele Bescherming de langdurige en gespecialiseerde
interventies voor haar rekening neemt. De mogelijkheid wordt gelaten aan de
hulpverleningszones om, door middel van een samenwerkingsovereenkomst, ook voor een
aantal van de basisopdrachten een beroep te doen op een andere hulpverleningszone of op
de operationele eenheden van de Civiele Bescherming.
Bij de bestrijding van brand en ontploffing staat de hulpverleningszone in voor het blussen,
de redding, de bescherming en de controle.
Bij interventies om vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen te bestrijden,
heeft de hulpverleningszone verschillende taken, afhankelijk van de ernst van het incident.
De meest voorkomende opdrachten betreffen verkenning, identificatie van de stoffen,
beveiliging,

basisdetectie,

analyse,

metingen,

monsternemingen,

neutralisatie

en

indamming, …
In het kader van het redden van en bijstand verlenen aan personen in bedreigende
omstandigheden en bescherming van hun goederen is het takenpakket ook divers,
afhankelijk van de aard van de interventie. De meest voorkomende opdrachten betreffen
redding, evacuatie, ontzetting, beveiliging, stutten, signalisatie-afbakeningen, stabilisatie,
reiniging wegdek, …
Wat betreft de logistieke ondersteuning, is het de taak van de hulpverleningszone om
dringende bijstand van ziekenwagens te verlenen, infrastructuur en signalisatieafbakening

www.zonemidwest.be

6

op te zetten bij afkondiging van een bepaalde fase of noodplan en om drinkbaar water te
verdelen aan de bevolking in geval van tekort aan drinkbaar water.
Tot slot bepaalt het besluit vier gespecialiseerde bovenzonale opdrachten van zowel de
hulpverleningszones als van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming (dit werd
niet vastgelegd in de Wet van 15 mei 2007):
1) een expert adviseur in gevaarlijke stoffen;
2) interventies met gespecialiseerd materiaal bij een treinongeval, brand op schepen of
bij een ongeval betreffende infrastructuren van energiedistributieondernemingen;
3) het opstellen van een detachement (=team) voor interventies bij rampen en
catastrofen in het buitenland en een cel om dit detachement te coördineren;
4) reddingshonden in het kader van de organisatie van kynologenhulpverleningsteams.
Deze teams zijn onder andere gespecialiseerd in het opsporen van slachtoffers onder
het puin.
De Ministeriële Omzendbrief van 01 oktober 2014
Een van de vijf opdrachten van de civiele veiligheid, zoals vastgelegd in de Wet van 15 mei
2007, werd niet verder behandeld in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014. Daartoe werd
de Ministeriële Omzendbrief van 1 oktober 2014 betreffende de continuïteit van de
opdrachten inzake dringende geneeskundige hulp bij de hulpverleningszones opgesteld.
In deze omzendbrief wordt bevestigd dat de opdracht betreffende dringende geneeskundige
hulp een volwaardige wettelijke opdracht is van de civiele veiligheid en meer specifiek van
de hulpverleningszones.
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2.2. Wetgeving inzake de preventie van brand en ontploffing
In het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de
brandpreventie in de hulpverleningszones wordt bepaald welke opdrachten aan de
hulpverleningszone worden toegekend in het kader van de preventie van brand en
ontploffing. Er worden vijf opdrachten omschreven die de zone moet uitvoeren betreffende
brandpreventie:
1) het opstellen van een actieplan aangaande de brandpreventie;
2) het sensibiliseren;
3) het verlenen van advies;
4) het opstellen van een brandpreventieverslag na het uitoefenen van controle op de
stukken van een dossier of na het uitvoeren van inspectie ter plaatse;
5) het meewerken aan het opstellen van voorafgaande interventieplannen.
Dit besluit werd opgesteld naar aanleiding van de wet van 15 mei 2007 die bepaalt dat de
hulpverleningszone moet toezien op de toepassing van de reglementering inzake de
preventie van brand en ontploffing. Daarnaast schrijft deze wet ook voor dat er onder andere
in het kader van bestrijding van brand en ontploffing een volledig proces moet bestaan van
proactie, preventie, preparatie, uitvoering en evaluatie (zie 3.1).
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2.3. Wettelijke opdrachten toegepast op HVZ Midwest
Bij hulpverleningszone Midwest bestaan de dringende interventies hoofdzakelijk uit vier
verschillende taken: de bestrijding van brand en explosie, technische hulpverlening,
dringende geneeskundige hulp en interventies waarbij gevaarlijke stoffen voorkomen.
Daarnaast is hulpverleningszone Midwest ook actief op het vlak van brandpreventie.
Bestrijding van brand en explosie
Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 (de bestrijding
van brand en ontploffing en hun gevolgen).
Het bestrijden van brand en ontploffing is ongetwijfeld de meest bekende opdracht van de
brandweer, maar bedraagt gemiddeld slechts 10 à 15 % van het totaal aantal interventies.
Technische hulpverlening
Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 (de redding van
en de bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en de bescherming van hun
goederen).
Technische hulpverlening omvat een ruim gamma aan mogelijke opdrachten die een
dringende interventie vereisen. Enkele vaak voorkomende opdrachten zijn: het redden van
geknelde personen na een verkeersongeval, het vrijmaken van de openbare weg na
verkeersongeval, het redden van drenkelingen, de redding van personen of dieren op hoogte
of diepte, …
Dringende geneeskundige hulp
Conform de Wet van 15 mei 2007 en de Ministeriële Omzendbrief van 01 oktober 2014 (de
dringende geneeskundige hulpverlening zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964
betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening).
Zoals eerder besproken, werd in de Ministeriële Omzendbrief bevestigd dat de dringende
geneeskundige hulp een taak is voor de civiele veiligheid en meer specifiek de
hulpverleningszones. Hulpverleningszone Midwest garandeert dit door het uitbaten van drie
ziekenwagendiensten:
1) in Roeselare: drie ziekenwagens met gemiddeld 3000 ritten per jaar;
2) in Izegem: één ziekenwagen met gemiddeld 1300 ritten per jaar;
3) in Lichtervelde: één ziekenwagen met gemiddeld 500 ritten per jaar.
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Interventies betreffende gevaarlijke stoffen
Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 (de bestrijding
van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen met inbegrip van radioactieve
stoffen en ioniserende straling).
Bij ongevallen met gevaarlijke en giftige stoffen, moet de brandweer deze stoffen eerst
stabiliseren. Hulpverleningszone Midwest heeft multifunctionele autopompen die hiervoor
zijn uitgerust. Dergelijke interventies vereisen vaak een tussenkomst van een deskundige en
behoren niet meer tot het basispakket van de brandweerman. Daarom investeert de zone in
een gespecialiseerde opleiding van de brandweermannen tot gaspakdrager. Ze dichten onder
andere de lekken van tanks, dammen gevaarlijke vloeistoffen in en ruimen chemische stoffen
op.
Brandpreventie
Conform de Wet van 15 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 19 december 2014 tot
vastlegging van de organisatie van de brandpreventie.
Hulpverleningszone Midwest voert haar opdracht

in het kader van brandpreventie ten

gronde uit. Ten eerste engageert de zone zich in het sensibiliseren naar de burger toe uit
eigen beweging en ook op vraag. Er worden regelmatig infosessies georganiseerd voor
geïnteresseerde groepen en inwoners van de zone kunnen een thuisbezoek aanvragen.
Daarnaast is er op de website heel wat informatie over belang van rookmelders en wat te
doen bij brand.
Hulpverleningszone Midwest wil in de toekomst nog meer de focus leggen op sensibilisering
naar de burger toe door nog actiever informatie en tips te verspreiden die de inwoners van
de zone kan aanzetten om prioriteit te geven aan brandveiligheid.
Daarnaast heeft de zone de bevoegdheid om op aanvraag advies te verlenen zonder
controlerend op te treden. Iedere belanghebbende kan hiervoor aanvraag indienen.
Ten derde is het de taak van de hulpverleningszone om controle uit te oefenen en uit te
voeren en om daarna een brandpreventieverslag op te stellen. De aanvraag kan
rechtstreeks van de overheid komen, maar ook van de bouwheer, de eigenaar of uitbater
van een pand. Hulpverleningszone Midwest overkoepelt 15 gemeentes, waardoor er enorm
veel aanvragen worden ingediend en veel brandpreventieverslagen worden opgesteld.
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3. RETRIBUTIE VAN OPDRACHTEN: WETTELIJK KADER
Zoals reeds eerder vermeld, zijn niet alle wettelijk vastgelegde opdrachten gratis uit te
voeren door de hulpverleningszone. Het is dus niet omdat de wet bepaalt dat de
hulpverleningszone een bepaalde opdracht moet uitvoeren, dat ze dit gratis moet doen.
Alle interventies die buiten de wettelijke opdrachten worden uitgevoerd, moeten
daarentegen altijd in rekening worden gebracht.
Wat wel en niet gefactureerd mag worden, is vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 25
april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald
worden en diegene die gratis moeten worden uitgevoerd (en latere wijzigingen).
Er zijn 8 opdrachten die de hulpdiensten (= hulpverleningszone + Civiele Bescherming) gratis
moeten uitvoeren:
1) de interventies om brand en ontploffing te bestrijden;
2) de technische hulpverlening met als voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om
mensen te beschermen of te redden ;
3) de interventies om rampen en catastrofen te bestrijden (uitgezonderd de afdekking
met een zeil van een gebouw niet om mensen te beschermen);
4) de coördinatie van de hulpverleningsoperaties;
5) de internationale opdrachten van de Civiele Bescherming met uitzondering van de
opdrachten om vervuiling te bestrijden;
6) de drinkwaterbevoorrading aan de burger in geval van een vrij ernstig watertekort of
van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft;
7) de waarschuwing aan de bevolking;
8) de interventie naar aanleiding van een loos alarm (=het te goeder trouw verwittigen
van de brandweer, terwijl een uitruk uiteindelijk niet nodig bleek). Een vals alarm
(= kwaadwillig alarm) wordt wel in rekening gebracht!
Zoals eerder besproken is de hulpverleningszone niet of slechts gedeeltelijk bevoegd voor
deze 8 opdrachten. Sommige van deze opdrachten zijn immers bedoeld voor de operationele
eenheden van de Civiele Bescherming.
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Voor de andere opdrachten kan de hulpverleningszone wél een retributie vragen. Het
Koninklijk Besluit blijft eerder algemeen over wat dan wel gefactureerd mag worden:
1) kosten veroorzaakt door de interventie naar aanleiding van een falend technisch
alarm (= slecht functionerend detectiesysteem);
2) kosten veroorzaakt door alle opdrachten die hierboven niet werden vermeld, met
inbegrip van de kosten veroorzaakt door interventies die door derden worden
uitgevoerd op vraag van de hulpdiensten.
Om

hieromtrent

meer

klaarheid

te

scheppen

werd

tevens

bepaald

dat

de

hulpverleningszones een lijst moeten opmaken met de opdrachten waarvan de kosten in
rekening kunnen worden gebracht en welke tarieven worden gehanteerd. Daartoe heeft
hulpverleningszone Midwest een retributiereglement opgesteld.
De hulpverleningszone staat zelf in voor de volledige invorderingsprocedure en het
debiteurenbeheer. Specificaties van deze procedure zijn ook bepaald in het zonaal
retributiereglement.
De kosten van de interventies van de Civiele Bescherming worden daarentegen door de Staat
verhaald.
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4. RETRIBUTIEREGLEMENT
Zoals eerder reeds besproken, is het de taak van de hulpverleningszone om een lijst op
stellen met alle opdrachten waarvoor ze factureert en de gehanteerde tarieven.
De huidige versie van het retributiereglement van hulpverleningszone Midwest werd
goedgekeurd door de Zoneraad van 28 juni 2016 en treedt in werking vanaf 01 juli 2016.
Alle prijzen zijn excl. BTW. De BTW heffing wordt toegepast waar wettelijk vereist.

4.1. Brandpreventieopdrachten
Opdrachten in het kader van brandpreventie worden aangerekend per prestatie door middel
van een uurtarief van 65 EUR per persoon. Er wordt minimaal één uur aangerekend. Voor
elk begonnen halfuur wordt vanaf het tweede uur een volledig halfuur gerekend.
Naast het tarief voor de prestatie, wordt telkens een administratieve kost van 25 EUR
gerekend.
Uitzondering betreffende evenementen: er wordt niet gefactureerd voor van de opmaak
van veiligheids- en interventieplannen indien beperkt tot de plaatsen (lokalen, terreinen)
waar het evenement doorgaat én indien de evenementen beperkt zijn in tijd.

4.2. Andere opdrachten
Alle andere prestaties worden ofwel vergoed op forfaitaire basis (= een vast bedrag
ongeacht de duur) ofwel naar rato van het ingezette personeel, gebruikte materieel en
de verbruikte goederen (dus op uurbasis).
4.2.1.

Prestaties met forfaitaire tarieven

Voor het onschadelijk maken van wespennesten wordt een bedrag van 40 EUR aangerekend
per nest. Indien een volgende interventie voor hetzelfde nest nodig blijkt te zijn binnen
hetzelfde kalenderjaar, dan wordt dit kosteloos uitgevoerd.
Het vullen van persluchtflessen met een waterinhoud tot en met 7 liter kost 7 EUR per fles.
Het vullen van persluchtflessen met een waterinhoud groter dan 7 liter kost 1 EUR per liter.
Het volgen van een oefening in de oefenkelder bedraagt 21,40 EUR per deelnemer. Indien
men zelf adembescherming meebrengt, bedraagt dit 7,80 EUR per deelnemer.
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4.2.2.

Prestaties op basis van uurtarief (ingezet personeel en materieel)

Tarieven
Ingezet personeel
Het gemiddeld uurloon bedraagt 30 EUR per ingezette brandweerman en 40 EUR per
ingezette brandweerduiker/gaspakdrager/lid van het RED-team.
Dit uurloon wordt verhoogd met 50% op zon- en feestdagen.
Dit uurloon wordt verhoogd met 25 % op zaterdagen en nachten (22u00-06u00).
Ingezet materieel
Voertuig met een cilinderinhoud kleiner dan 2 000 cm3

15 EUR per uur

Voertuig met een cilinderinhoud kleiner dan 4500 cm3

25 EUR per uur

Voertuig met een cilinderinhoud groter dan 4500 cm3

50 EUR per uur

Voertuig met een cilinderinhoud groter dan 4500 cm3 met gebruik van de

75 EUR per uur

ingebouwde pomp
Hoogwerker / ladderdrager

75 EUR per uur

Reddingsboot

25 EUR per uur

Motorpomp

25 EUR per uur

Stroomaggregaat

25 EUR per uur

Ledigingspomp

15 EUR per uur

Rookventilator

10 EUR per uur

Kettingzaag

5 EUR per uur

Duikpak

50 EUR per inzet

Gaspak

100 EUR per inzet
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Goederen verbruikt tijdens interventies
Verbruikte goederen zoals schuim, bluspoeder en korrels worden in rekening gebracht.
Hiervoor wordt de werkelijke kostprijs van deze materialen gefactureerd.
Welke opdrachten worden gefactureerd?
Hieronder een niet exhaustieve lijst met de meest voorkomende opdrachten:
1) Het redden van een dier in nood (kat in een boom, dier in het water, …)
2) Het opruimen van dood vee
3) De herstelling van een dak na stormschade
4) Het opruimen van een oliespoor
5) (Preventieve) aanwezigheid op evenementen in het kader van permanentie,
bewaking, brandwacht, … (vuurwerk, rally, fuiven)
6) Het opruimen en vrijmaken van het wegdek / verwijderen van voorwerpen op de
openbare weg, uitgezonderd bij rampen
7) Het pompen bij wateroverlast, uitgezonderd wateroverlast bij rampen
8) Het bestrijden van vervuiling, uitgezonderd vervuiling bij rampen
9) Het leveren van logistieke ondersteuning
10) De kosten voortvloeiend uit het vervoer met de ziekenwagen
11) …
Uitzonderingen
Voor een interventie omwille van een falend technisch alarm wordt de eerste maal niets in
rekening gebracht. Indien dit opnieuw gebeurt binnen de periode van 12 maanden volgend
op de vorige interventie, dan wordt dit aangerekend op basis van uurtarief.
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).
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4.3. Verhuur van materiaal
Inwoners van hulpverleningszone Midwest kunnen onderstaand materiaal huren aan
vastgelegde tarieven:
1) oefenpop: 10 EUR per dag;
2) standpijp: 10 EUR per dag én mits overeenkomst met watermaatschappij;
3) slang: gratis gebruik voor de eerste 30 dagen en verplicht terug te brengen binnen
de 8 dagen na het verstrijken van deze termijn; nadien wordt de werkelijke
kostprijs gefactureerd;
4) stut: gratis gebruik voor de eerste 30 dagen en verplicht terug te brengen binnen
de 8 dagen na het verstrijken van deze termijn; nadien wordt de werkelijke
kostprijs gefactureerd.
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