
Retributiereglement 

Artikel 1: Omschrijving van retributie 

Er wordt ten bate van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) een retributie geheven op sommige 

prestaties aan derden geleverd door de zone in beschermde of andere gemeenten. 

Volgende hulpverleningen, interventies en prestaties vallen onder de toepassing van het 

retributiereglement: 

a. falend technisch alarm: het alarmeren van de hulpdiensten ten gevolge van een slecht

functionerend detectie- of alarmeringssysteem;

b. uitzetten van alarmen;

c. verwijderen van een belemmering op de openbare wegen en plaatsen waarvan de oorzaak

niet te wijten is aan natuurelementen zoals overstroming, storm of dergelijke;

d. pompwerken indien de oorzaak niet te wijten is aan overstroming of een lek voor de

waterteller;

e. neutraliseren van een laag koolwaterstofverbindingen, zuren en dergelijke op de openbare

weg;

f. verdelging van een wespennest;

g. operationele brandwacht;

h. bijstand bij evacuatieoefeningen (vanaf de tweede aanvraag voor dezelfde locatie);

i. in geval van andere prestaties dan diegene die zijn opgesomd in artikel 2 van het KB van 25

april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden

en diegene die gratis zijn.

Artikel 2: Retributieplichtige 

De retributie is ten bate van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) en is verschuldigd door: 

a. de natuurlijke of rechtsperso(o)n(en), de begunstigde(n) of de verantwoordelijke(n) ten

voordele of ten gevolge van wie de interventie en de prestatie geleverd worden;

b. de eigenaar(s) en/of verantwoordelijke(n) van de gewraakte producten of toestanden of de

belemmeringen.



Artikel 3: Tarief en indexatie 

§1  Tarief

Het bedrag van de retributie wordt als volgt vastgesteld (bedragen geldig in 2023): 

a. personeels- en logistieke kost

Personeelskost per begonnen uur Forfait logistiek 

Forfait 
interventieploeg 
per uur  

Afzonderlijke 
personeelskost 
per uur en per 
persoon 

• voertuigen
• materiaal
• verbruiksgoederen

duikinterventie € 639 € 0,00 € 639 
RED-team € 639 € 0,00 € 639 
gaspakkenteam € 1278 € 0,00 € 639 
karwei met ladderwagen € 127,80 € 0,00 € 319,50 
karwei boomzagen € 127,80 € 0,00 € 76,70 
karwei pompwerkzaamheden € 127,80 €0,00 € 51,10 
karwei stuttingswerken  € 127,80 € 0,00 € 191,70 
neutralisatie koolwaterstoffen met 
gespecialiseerd voertuig 

€ 127,80 
+21% btw = € 154,64 € 0,00 € 319,50 

+21% btw = € 386,60

neutralisatie koolwaterstoffen € 127,80 
+21% btw = € 154,64 € 0,00 € 127,80 

+ 21% btw = € 154,64

wespenverdelging € 0,00 € 0,00 € 63,90 
+ 21% btw = € 77,32

falend technisch alarm* € 0,00 € 0,00 € 511,20 
uitzetten (inbraak)alarmen € 0,00 € 0,00 € 255,60 
bijstand evacuatieoefening** € 127,80 € 0,00 € 0,00 
brandwachten *** € 0,00 € 102,20 € 0,00 
overige opdrachten € 0,00 € 63,90      volgens verbruik 

b. tarief materialen

gebruik van pomp € 6,40 absorberende korrels per zak € 15,60 
dispergeerproduct Super Clean/liter € 9,50 batterij lamp € 4 
schuimproduct Bio For N/liter € 7 signalisatielamp per stuk € 32,20 
onderdakfolie per m² € 2,90 nadars per stuk € 120,30 
zandzakken per stuk € 0,80 persslang diameter 45 mm/stuk € 105,90
afdekzeil (4m x 6m) € 30,70 koord per meter € 0,80 
afdekzeil (6m x 8m) € 57,60 zandschop nr 2 met steel € 20,60 
afdekzeil (6m x 10m) € 76,80 panlatten per lopende meter € 0,60 
afdekzeil (8m x 10m) € 102,50 schroefstempel per stuk € 20,70 

schoorhout per meter € 4,90 

* vanaf de tweede melding per kalenderjaar

**   vanaf de tweede oefening op dezelfde locatie

***  prestatie wordt gerekend vanaf de noodzakelijke aanwezigheid in de kazerne tot een half uur

na terugkomst 

De duur van de aangerekende prestaties is gelijk aan de tijd die verloopt tussen het uur van vertrek en 

het uur van de terugkeer in de brandweerkazerne (uitgezonderd voor brandwachten). Voor iedere 

tussenkomst wordt ieder begonnen uur aangerekend voor een volledig uur. 
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Voor de verschillende gebruikte producten en materialen met uitzondering van brandstof en 

smeermiddelen, wordt de werkelijke kostprijs, verhoogd met 15% investeringsdelgingsvergoedingen, 

van die producten en materialen in rekening gebracht. 

c. niet-voorziene uitgaven

Het bedrag van de sommen, die ten laste van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) komen, 

naar aanleiding van interventies door derden verricht op verzoek van Hulpverleningszone Oost 

(Vlaams-Brabant), zullen eveneens aangerekend worden (uitgaven niet voorzien onder a en b). Het 

doorgerekende bedrag zal worden verhoogd met 15% investeringsdelgingsvergoeding. 

§ 2 Indexatie

Vanaf 1 januari 2016 wordt het bedrag van de retributie jaarlijks op 1 januari geïndexeerd aan de hand 

van de index van de consumptieprijzen via onderstaande formule, waarbij het geïndexeerde bedrag 

naar een veelvoud van 10 cent wordt afgerond: 

bedrag retributie jaar X = oorspronkelijk bedrag retributie * index november jaar ( X – 1 ) 

 index november 2014 

Artikel 4: Vrijstellingen 

Zijn vrijgesteld van retributie: 

• op de prestaties die opgesomd zijn in artikel 2 van het KB van 25 april 2007 tot vaststelling

van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis

zijn;

• op interventies met het redden van dieren tot doel (uitgezonderd de niet-voorziene uitgaven);

•

Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant);

Artikel 5: Betaalwijze 

De retributie dient bij het eerste verzoek betaald te worden. Bij gebrek aan betaling in der minne zal 

de retributie ingevorderd worden via dwangbevel overeenkomstig artikel 75 van de wet van 15 mei 

2007 betreffende de civiele veiligheid of via gerechtelijke weg. 

ten laste van openbare besturen  ***    , OCMW’S, sociale bouwmaatschappijen van

 *** uitgezonderd bepaalde brandwachten 

• voor bijstand aan gerechtelijke diensten (politie, parket,…);

• de verdelging van de Aziatische hoornaar;

• alle brandwachten, tenzij voldaan is aan één of meerdere van onderstaande voorwaarden:

o de brandwacht is exclusief voorbehouden voor het evenement;
o het zonecollege staat op vraag van de organisator een brandwacht toe terwijl het

brandweeradvies dit niet nodig acht;
o indien geen brandweeradvies werd uitgebracht wegens laattijdige aanvraag (minder dan 60

dagen vóór het evenement);
o het zonecollege legt een brandwacht op na negatief brandweeradvies voor (een deel van) het

evenement.

dwauters
Getypte tekst

dwauters
Getypte tekst

dwauters
Getypte tekst


dwauters
Getypte tekst
  




