RETRIBUTIEREGLEMENT
VOOR HET LEVEREN VAN
PRESTATIES VAN DE
HULPDIENSTEN
Goedgekeurd door de zoneraad op 4 september 2020
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Artikel 1
§1. Met ingang van 1 januari 2022 wordt ten bate van brandweerzone Rivierenland een
retributie gevestigd tot recuperatie van de kosten voor interventies en prestaties van de
hulpdiensten:
a) ingeval van besmetting of behoorlijk vastgestelde toevallige vervuiling;
b) ingeval van andere prestaties die verricht worden buiten de door wetten en
reglementen opgelegde gratis interventies.
§2. De retributies worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW
regelgeving dat vereist.
§3. De retributies zullen jaarlijks geïndexeerd worden op 1 januari.
• Deze indexering gebeurt via de gezondheidsindex van de maand oktober voorafgaand aan
het nieuwe jaar. Als basis van de bovenstaande tarieven wordt de gezondheidsindex van
oktober 2020 gebruikt.
• De geïndexeerde tarievenlijst wordt gepubliceerd op de website van hulpverleningszone
Rivierenland, en maakt integraal deel uit van het retributiereglement.
Artikel 2
Deze retributie valt ten laste van de begunstigde(n) of de verantwoordelijke(n) ten
voordele of ten gevolge van wie de interventie en de prestatie geleverd worden.
Bij gebrek aan een bilaterale overeenkomst die de financiële modaliteiten van de
uitvoering van hulpverlening tussen aangrenzende hulpverleningszones regelt, kan
hulpverleningszone Rivierenland de kosten verhalen op basis van onderhavig
retributiereglement.
Artikel 3
Het tijdstip van aankomst ter plaatse en het tijdstip van vertrek na beëindiging van de
werken worden in aanmerking genomen voor het bepalen van de retributie. Een
begonnen uur wordt voor 1 volledig uur aangerekend.
Artikel 4
Voor volgende prestaties wordt een retributie aangerekend:
§1. Voor een oproep voor pompwerken (ledigingswerken) wordt forfaitair 155,22 euro
per uur per ingezet team aangerekend.
• Er wordt geen retributie geheven voor pompwerken ten gevolge van
weersomstandigheden tijdens de dagen dat KMI voor de provincie Antwerpen
code oranje of rood heeft afgekondigd. Dit is van toepassing van 0u00 van de
desbetreffende dag tem 23u59 van de dag na de desbetreffende dag.
• Watermaatschappijen zijn vrijgesteld voor de retributie van pompwerken.
§2. Voor een oproep voor technische interventies in functie van wateroverlast
wordt forfaitair 155,22 euro per uur per ingezet team aangerekend.
§3. Voor een oproep voor reddingen van kleine dieren wordt forfaitair 103,48 euro per
uur per ingezet team aangerekend. Voor een oproep voor bijstand en reddingen van
grote dieren wordt forfaitair 517,40 euro per uur per ingezet team aangerekend.
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§4. Voor een oproep voor het verplaatsen en/of het verdelgen van een wespennest
wordt forfaitair 51,74 euro (te verhogen met 21% BTW) aangerekend.
Voor het verdelgen van een wespennest waarvan de verdelging gewenst is binnen 48 uur
na melding of tijdens het weekend, wordt forfaitair 103,48 euro (te verhogen met 21%
BTW) aangerekend.
Dit tarief geldt voor één of meerdere wespennesten die gelijktijdig moeten verdelgd
worden op hetzelfde adres.
• Er wordt geen retributie geheven voor een verdelging van een wespennest
waarvoor binnen de 7 kalenderdagen een melding wordt gedaan dat
herbehandeling noodzakelijk is.
§5. Voor een oproep voor het reinigen van het wegdek na een verkeersongeval of het
opruimen van het wegdek algemeen (bijv. verloren lading) wordt forfaitair 258,70
euro (te verhogen met 21% BTW) per uur per ingezet team aangerekend
De retributie kan vermeerderd worden met de effectieve kostprijs van specifiek in te
zetten materiaal, eventuele verwerkingskosten en eventuele bijstand door derden.
Voor een signalisatiewagen in bijstand wordt forfaitair 258,70 euro (te verhogen met
21% BTW) per uur aangerekend.
§6. Voor een oproep voor milieuvervuiling/vervuiling op waterwegen wordt de
retributie berekend in functie van effectieve inzet van materiaal en manschappen. Deze
retributie is ook van toepassing op de nabehandeling van de milieuvervuiling/vervuiling
op waterwegen.
De retributie kan vermeerderd worden met de effectieve kostprijs van specifiek in te
zetten materiaal, eventuele verwerkingskosten en eventuele bijstand door derden.
•
•
•
•

103,48 euro voor een autopomp, tankwagen, materiaalwagen, duikerswagen,
signalisatiewagen, snelle hulpwagen, haakarmvoertuig
129,35 euro voor ladderwagen/hoogtewerker
77,61 euro voor een commandowagen, dienstwagen, boot, pomp op
aanhangwagen
51,74 euro uurtarief per manschap

§7. Voor een oproep voor interventies naar aanleiding van een falend technisch
alarm/inbraakalarm, alsook het stilleggen van alarmen wordt forfaitair 155,22 euro
aangerekend. Indien binnen de 365 dagen na een vorige interventie nog interventies
nodig zijn wordt forfaitair 517,40 euro per interventie aangerekend.
§8. Voor brandpreventieadvies:
•
•

•
•
•

25,87 euro forfaitaire kost per opdracht en 124,18 euro per begonnen uur
opmaaktijd voor advies na het indienen van een bouwaanvraag.
25,87 euro forfaitaire kost per opdracht en 124,18 euro per begonnen uur
opmaaktijd voor advies na het indienen van een aanvraag voor een
inspectieverslag. Voorbesprekingen, bijkomende infomomenten en communicatie
worden in de gepresteerde opmaaktijd meegerekend.
Een begonnen uur wordt voor 1 volledig uur aangerekend.
Bij een plaatsbezoek wordt een forfaitaire verplaatsingskost van 15,52 euro
aangerekend.
De retributie wordt aangerekend zoals aangegeven door de aanvrager op het
aanvraagformulier. Indien een herfacturatie wordt gevraagd op een ander
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•
•

facturatieadres wordt een forfaitaire administratieve kost van 15,52 euro
aangerekend.
Een spoedeisende behandeling van een aanvraag, zowel bouwaanvraag als
inspectie, is mogelijk mits betaling van een dubbel uurtarief.
De retributie wordt verhoogd met 21% BTW voor activiteiten die niet verplicht
door de brandweer dienen uitgevoerd te worden.

§9. Voor een oproep voor het wegnemen of beveiligen van een antenne, dakgoot,
afsluiting, bomen e.a. die op de openbare weg of op privé eigendom dreigen te vallen
of acuut gevaar opleveren of voor het beveiligen en/of afdekken van een gebouw
nav weersomstandigheden of andere schade, wordt forfaitair 155,22 euro per uur
aangerekend per ingezet team.
De retributie kan vermeerderd worden met de effectieve kostprijs van specifiek in te
zetten materiaal, eventuele verwerkingskosten en eventuele bijstand door derden.
•

Er wordt geen retributie geheven voor het wegnemen of beveiligen van een
antenne, dakgoot, afsluiting, bomen e.a. die op de openbare weg of op privé
eigendom dreigen te vallen of acuut gevaar opleveren of voor het beveiligen en/of
afdekken van een gebouw nav weersomstandigheden of andere schade, ten
gevolge van weersomstandigheden tijdens de dagen dat KMI voor de provincie
Antwerpen code oranje of rood heeft afgekondigd. Dit is van toepassing van 0u00
van de desbetreffende dag tem 23u59 van de dag na de desbetreffende dag.

§10. Voor een oproep voor het bevrijden van een persoon opgesloten in een lift
wordt forfaitair 155,22 euro aangerekend. Indien binnen de 365 dagen na een vorige
interventie nog interventies nodig zijn wordt forfaitair 517,40 euro per interventie
aangerekend.

§11. Voor het nazicht van de technische toestand van brandweerkluizen wordt
forfaitair 77,61 euro per nazicht aangerekend.
Voor de indienstname van een brandweerkluis wordt forfaitair 103,48 euro per kluis
aangerekend.
§12. Dringend vervoer per ziekenwagen wordt aangerekend volgens de bepalingen van de
wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening en de
uitvoeringsbesluiten bij deze wet.
§13. Voor een oproep voor een signalisatiewagen in bijstand aan externe
hulpverleningsdiensten, ongeacht de locatie, wordt forfaitair 258,70 euro (te verhogen
met 21% BTW) per uur aangerekend.
§14. Voor het bijwonen en evalueren van een evacuatieoefening wordt forfaitair
124,18 euro per uur (te verhogen met 21% BTW) aangerekend.
§15. Voor preventieve aanwezigheid op evenementen wordt de retributie berekend in
functie van effectieve inzet van materiaal en manschappen.
•
•

103,48 euro voor een autopomp, tankwagen, materiaalwagen, duikerswagen,
signalisatiewagen, snelle hulpwagen, haakarmvoertuig
129,35 euro voor ladderwagen/hoogtewerker
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•
•

77,61 euro voor een commandowagen, dienstwagen, boot, pomp op
aanhangwagen
51,74 euro uurtarief per manschap

§16. Voor prestaties die niet nominatief in het retributiereglement zijn opgenomen en die
overeenkomstig het KB van 25 april 2007 niet als gratis uit te voeren tussenkomst
vermeld worden, zullen de kosten als volgt verhaald worden:
•
•
•
•
•

103,48 euro voor een autopomp, tankwagen, materiaalwagen, duikerswagen,
signalisatiewagen, snelle hulpwagen, haakarmvoertuig
129,35 euro voor ladderwagen/hoogtewerker
77,61 euro voor een commandowagen, dienstwagen, boot, pomp op
aanhangwagen
51,74 euro uurtarief per manschap
De retributie kan vermeerderd worden met de effectieve kostprijs van specifiek in
te zetten materiaal, eventuele verwerkingskosten en eventuele bijstand door
derden.

Artikel 5
Indien de zone voor interventies een opdracht toevertrouwt aan een derde, worden de
kosten die ten laste komen van de zone, verhaald ten laste van de begunstigde van de
interventie.
Artikel 6
De retributie moet betaald worden binnen de 30 dagen na toezending van de factuur.
Bij niet-minnelijke regeling van de verschuldigde retributie zal de inning geschieden
met alle geëigende rechtsmiddelen.
Artikel 7
Voor de onbetaalde facturen zal een administratieve kost aangerekend worden van 30
euro vanaf de tweede aanmaning.
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