Hulpverleningszone Meetjesland
Sint-Gerolflaan 12a
9880 Aalter

Retributiereglement voor de hulpverleningszone
Artikel 1.

Inwerkingtreding

Er wordt met ingang van 1 april 2016 een retributie gevestigd voor prestaties geleverd door
de hulpverleningszone die niet behoren tot de opdrachten die haar opgedragen worden door
wetten en reglementen en/of prestaties die op grond van artikel 2 en 3 van het koninklijk besluit
van 25 april 2007 niet gratis moeten uitgevoerd worden door de hulpdiensten.
Er wordt een retributie geheven op alle uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de
wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt. Brandpreventieopdrachten zijn alle
adviesverleningen en controlebezoeken die de wettelijke verplichtingen inzake het voorkomen
van brand betreffen.
Artikel 2.

Retributie voor inzet van brandweerpersoneel en –middelen

Voor de inzet van brandweerpersoneel met materieel/middelen is een retributie verschuldigd,
zoals vastgelegd in onderhavig reglement. Hierbij wordt elk begonnen uur als een vol uur
beschouwd en de duur van de tussenkomst loopt vanaf het vertrek van de voertuigen tot aan
hun terugkomst in de kazerne en voor het personeel tot het einde van de diensttijd onderhevig
aan prestatievergoeding.
Als normale diensturen worden beschouwd: 6.00 tot 22.00 uur
Als buiten normale diensturen worden beschouwd: van 22.00 tot 6.00uur, en zaterdag, zon- en
feestdagen.
Werken in regie
Volgende werkzaamheden worden beschouwd als ‘werken in regie’:









Opruiming van oppervlakten
Bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen
Leegpompen van ruimtes (gratis in periodes van algemene wateroverlast t.g.v.
noodweer zoals aangekondigd in de berichtgeving van het KMI of indien te wijten aan
andere externe oorzaken, tenzij in geval van kennelijk slecht onderhoud)
Uitschakeling van alarminstallatie
Brandwacht en brandweerbewaking
Technische hulpverleningswerken die geen noodoproep betreffen om mensen te
beschermen of te redden
Logistieke ondersteuning
Bestrijding van schadegevallen
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Het bedrag van de retributie voor leveren van prestaties in regie, preventieopdrachten of
permanentieopdrachten wordt vastgelegd op basis van de volgende tabel:
Binnen de diensturen1

Buiten de diensturen2

€ 30,00

€ 30,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 60,00

€ 120,00

€ 30,00

€ 60,00

Voertuigen
Inzet van 1 voertuig (alle types van
voertuigen, uitgezonderd hoogwerker) met
een minimum van 1 uur per begonnen uur
Inzet van 1 hoogwerker (ladderwagen of
elevator) met een minimum van 1 uur per
begonnen uur
Personeel
Inzet van 1 personeelslid met een minimum
van 2u
Voor elk extra begonnen bijkomend uur
Forfaitaire werken

Voor het uitvoeren van onderstaande werken is een forfaitair retributiebedrag verschuldigd:
Binnen de diensturen

Buiten de diensturen

Wespennesten
Verdelgen van wespennesten (indien
verdelging van eenzelfde nest meerdere
€ 30,00/nest
€ 30,00/nest
interventies noodzaakt, wordt slechts de
verdelging van 1 nest aangerekend
Nutteloze interventie naar aanleiding van een technisch falende (brand)alarminstallatie
Eerste nutteloze interventie
Gratis
Gratis
Elke nutteloze interventie die volgt binnen
een periode van 12 maanden te rekenen
€ 250,00
€ 400,00
vanaf de vorige
Andere
Toegang verschaffen tot een woning
€ 180,00
€ 280,00
ingevolge o/m/ een verlies van sleutel,
zichzelf buitensluiten, …
Artikel 3.

Retributie voor levering van materialen en producten

Alle materialen en goederen worden aan kostprijs aangerekend.
Artikel 4.
Retributie
preventieopdrachten

voor

prestaties

in

het

kader

van

bouwaanvragen

en

Het uitvoeren van preventieopdrachten en dossierstudies in het kader van aanvragen voor een
bouw- of milieuvergunning wordt vergoed als volgt:

1
2

Als normale diensturen worden beschouwd: 6.00 tot 22.00 uur
Als buiten normale diensturen worden beschouwd: van 22.00 tot 6.00uur, en zaterdag, zon- en feestdagen
Versie 14/03/2016 - Hulpverleningszone Meetjesland – Ondernemingsnr. 0500.927.596 - Bladzijde 2 van 5

Bouwaanvragen
Nieuwbouw: woongelegenheid met minder
dan 5 wooneenheden

€ 100,00

Oppervlakte ≤ 300 m²
Nieuwbouw: woongelegenheid met minder
dan 5 wooneenheden
Oppervlakte > 300 m²
Nieuwbouw: woongelegenheid met 5 of
meer wooneenheden

€ 25,00 dossierkost
+ € 0,25/m² vloeroppervlakte

€ 100,00

Oppervlakte ≤ 200 m²
Nieuwbouw: woongelegenheid met 5 of
meer wooneenheden
Oppervlakte > 200 m²
Nieuwbouw: andere gebouwtypes (kantoren,
industriële gebouwen, …)

€ 50,00 dossierkost
+ € 0,25/m² vloeroppervlakte

€ 100,00

Oppervlakte ≤ 135 m²
Nieuwbouw: andere gebouwtypes (kantoren,
industriële gebouwen, …)
Oppervlakte > 135 m²
Verbouwingen, uitbreidingen en
bestemmingswijzigingen

€ 80,00 dossierkost
+ € 0,15/m² vloeroppervlakte

€ 100,00

Oppervlakte ≤ 335 m²
Verbouwingen, uitbreidingen en
bestemmingswijzigingen
Oppervlakte > 335 m²
Verbouwingen, uitbreidingen en
bestemmingswijzigingen
Oppervlakte niet van toepassing
Regularisaties bestaande gebouwen
Oppervlakte ≤ 330 m²
Regularisaties bestaande gebouwen
Oppervlakte > 330 m²

€ 50,00 dossierkost
+ € 0,15/m² vloeroppervlakte
€ 50,00 dossierkost
+ € 37,50/uur
€ 100,00
€ 50,00 dossierkost
+ € 0,15/m² vloeroppervlakte

Regularisaties bestaande gebouwen
Oppervlakte niet van toepassing

€ 50,00 dossierkost
+ € 37,50/uur

Verkavelingen

€ 25,00 dossierkost
+ € 37,50/uur

Overige bouwaanvragen

€ 25,00 dossierkost
+ € 37,50/uur
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Milieuvergunningen
Klasse I

€ 125,00 dossierkost
+ € 37,50/uur

Klasse II

€ 50,00 dossierkost
+ € 37,50/uur

Klasse III

€ 50,00 dossierkost
+ € 37,50/uur
Voorafgaandelijke adviezen

Per advies

€ 37,50/uur
Controlebezoeken ter plaatse

Zonder verslag

€ 10,00 Verplaatsingskosten
+ € 37,50/uur

Met verslag

€ 25,00 dossierkost
+ € 10,00 Verplaatsingskosten
+ € 37,50/uur
Sleutelkluizen

Leveren en installeren van sleutelcilinder
Artikel 5.

100,00€/stuk

Retributie voor prestaties door derden

Indien de werkzaamheden de inzet vereisen van derden zullen de kosten verschuldigd voor deze
inzet doorgerekend worden tegen de kostprijs (o.a. slotenmaker, …)
Artikel 6.

Prestaties die niet begrepen zijn onder artikel 3 tot en met 5

Binnen de normale diensturen
Buiten de normale diensturen
Artikel 7.

€ 30/personeelslid/uur
€ 60/personeelslid/uur

Schuldenaar

De retributie is verschuldigd door de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de
interventie uitgevoerd wordt. Er wordt aanbevolen om de begunstigde van de interventie
desgevallend een document te laten ondertekenen waarbij hij instemt dat de interventie in zijn
belang gebeurt.
In geval van twee of meer begunstigden van deze prestatie zijn deze solidair en ondeelbaar
tot betaling gehouden.
Artikel 8.

Vrijstellingen

Vrijstelling op de retributie voor prestaties geleverd door de hulpverleningszone wordt verleend
voor:


Brandpreventieadviezen en –verslagen voor verenigingen die door een stad of een
gemeente die tot de hulpverleningszone behoort “erkend” werden. Hiervoor wordt
minstens jaarlijks een lijst van alle verenigingen aan de hulpverleningszone overgemaakt.
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Brandpreventieadviezen en –verslagen voor tijdelijke inrichtingen met minder dan 1000
aanwezigen
Bijstand aan de technische dienst van een stad of een gemeente die tot de
hulpverleningszone behoort voor tussenkomst van algemeen nut (gebouwen van de
gemeente, openbare terreinen en rioleringen, technisch falen,…)

Het zonecollege wordt gemachtigd om in welbepaalde gevallen vrijstellingen te verlenen. In
zonderheid voor activiteiten waar de maatschappelijke meerwaarde door het zonecollege
wordt erkend.
Het zonecollege kan deze bevoegdheid delegeren naar de zonecommandant.
Artikel 9.

Betalingstermijn

De retributie moet binnen de dertig dagen na de verzending van de factuur via overschrijving
betaald worden aan de financiële dienst van de hulpverleningszone Meetjesland.
Artikel 10.

Aanpassen van de tarieven

Jaarlijks wordt de raad bevraagd om de tarieven aan te passen.
Artikel 11.

Invordering

Bij gebrek aan betaling wordt de inning ervan burgerrechterlijk gevorderd of – overeenkomstig
artikel 75 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid- via een dwangbevel.
Vanaf de tweede aanmaning wordt er 5 euro aangerekend, voor een aangetekende
aanmaning wordt de kost hiervoor ook aangerekend.
Artikel 12.

Schade aan het materiaal

Elke belangrijke schade aan het materiaal kan aan de begunstigde van de prestatie in rekening
gebracht worden (herstel- of vervangkosten).
Artikel 13.

Geldigheid

Dit reglement geldt voor de volledige HVZ Meetjesland (Aalter-Eeklo-Kaprijke-KnesselareMaldegem-Nevele-Sint-Laureins-Waarschoot-Zomergem) en voor interventies op het
grondgebied van andere gemeenten in opdracht van het hulpcentrum 100/112.
Dit reglement vervangt retributiereglement van de hulpverleningszone van 10 januari 2015 en
alle wijzigingen eraan.
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