Provincie LIMBURG
Stad BILZEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN VAN DE
GEMEENTERAAD

Zitting van

17 december 2013

AANWEZIG:

Wouter Raskin, voorzitter,
Frieda Brepoels, burgemeester,
Guy Swennen, Bruno Steegen, Walter Bollen, Fons Caubergh, Guido Cleuren,
Nico Bijnens, Griet Mebis, Luc Hendrix, schepenen,
Johan Sauwens, Jos Roebben, François Nelissen, Thierry de Grunne, Maike Meijers,
Peter Simons, Veerle Schoenmaekers, Ann Thijs, Mark Huygen, Emiel Degrève,
Annick Ponthier, Myriam Thijs, Rudi Dops, Nassèr Nijs, Veerle Schabregs,
Joris Cielen, Tom Bosch, Veronik Moesen, Stefan Jans, Guy Sillen, Willy Reynders,
raadsleden,
Kristien Schoofs, secretaris.

Onderwerp:

Vaststelling van een retributie geheven voor de kosten van interventies en
prestaties van de brandweerdiensten
/

Referte:

Agendanummer: 22

De gemeenteraad,
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming met verwijzing
naar artikel 201 van de wet van 15 mei 2007;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid
op de artikelen 2bis, 2bis.1, 2bis.2 en 2bis.3, zoals gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003,
de wet van 27 december 2004 en de wet van 25 april 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de
hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;
Overwegende dat de kosten van de interventies ter bestrijding van vervuiling en het
vrijkomen van gevaarlijke stoffen, van de interventies tot wegwerken, neutraliseren of
vernietigen van giftig afval en van de interventies die buiten de wettelijke opdrachten
uitgevoerd worden, volgens de wet verhaald moeten worden (art. 85 van de wet
24 december 1976);
Overwegende dat de interventies voor dringende medische hulp worden verhaald volgens
het éénheidstarief vastgesteld in het koninklijke besluit van 7 april 1995;
Overwegende dat volgens artikel 2bis/1, §1, lid 1 van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming, de kosten van de prestaties verricht buiten de
interventies bedoeld in artikel 2bis, §1 (zijnde de niet-wettelijke opdrachten), moeten
verhaald worden door de gemeente en de Staat ten aanzien van de begunstigde van deze
prestatie;
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen terzake;

BESLUIT:
Art. 1 Met ingang van 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019, wordt een
retributie geheven voor de kosten van interventies en prestaties van de
brandweerdiensten zoals hieronder bedoeld. De retributie is verschuldigd door de
begunstigde van de interventie (de fysieke of rechtspersoon in wiens belang de
interventie uitgevoerd wordt) op basis van de tarieven vermeld in artikel 2.
Verhalen interventies en prestaties:
1. optreden van de brandweer bij kwaadwillige en/of misleidende oproepen (valse
oproepen);
2. optreden van de brandweer bij het moedwillig aansteken van vuurhaarden
(brandstichting, afvalbranden,…);
3. de bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen (wet
van 8 augustus 1980);
4. het opruimen van vervuiling, al dan niet tengevolge van nalatigheid of
onachtzaamheid van de uitbater of gebruiker, volgens het principe “de bevuiler
betaalt”(wet 24/12/1976 art 85);
5. dringende geneeskundige hulpverlening (wet van 8 juli 1964);
6. bestrijden van wateroverlast in ondergelopen kelders e.d. als gevolg van een
natuurlijke oorzaak (noodweer uitgezonderd) of als gevolg van een breuk in het
waterleidingsnet waarop de bewoner van het geteisterde gebouw toezicht heeft
en het bestrijden van wateroverlast in lek geworden scheepvaartuigen e.d.;
7. het bevrijden van dieren wanneer het leven van deze dieren geen gevaar loopt of
vangen van dieren die verdwaald of ontvlucht zijn;
8. het vrijmaken van openbare wegen en terreinen wanneer er een belemmering
bestaat voor personen en/of dieren en indien er geen onmiddellijk gevaar bestaat
voor personen en goederen;
9. het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten; het neutraliseren van
bijenzwermen of –nesten, die geen onmiddellijk collectief gevaar meebrengen
voor personen;
10. brandwachten of andere bewaking- of uitvoeringsopdrachten;
11. het leveren van water aan personen en dieren, andere dan noodsituaties en of
uitzonderlijke omstandigheden;
12. preventieve opdrachten tijdens grote bijeenkomsten van personen of bijzondere
risicohoudende organisaties;
13. openen van deuren op verzoek van eigenaar/bewoner;
14. stilleggen van alarm en andere sirenes;
15. loze oproep via automatische brandoproep of de tussenkomst naar aanleiding
van een falend technisch alarm (met uitzondering van het eerste falen van het
alarm in elk nieuw kalenderjaar);
16. het bergen van voertuigen of voorwerpen uit een kanaal op aanvraag van andere
dan een overheidsinstelling;
17. beschermen van persoonlijke goederen naar aanleiding van inbraak of ongeval
op aanvraag van andere dan een overheidsinstelling;
18. wegnemen of vastzetten van een Tv-antenne, dakgoot, schoorsteen, afsluiting,
uithang- of reclamebord, gevelstenen, enz.…. die op de openbare weg dreigen te
vallen wegens gebrek aan onderhoud of verval;
19. het opleiden van personeel met uitzondering van het instrueren van personeel
van overheidsinstellingen;
20. de uitgevoerde prestaties die niet opgenomen zijn in dit retributiereglement en
die buiten de interventies opgenomen in artikel 2bis§1 van de wet van 31
december 1963 vallen;

Art. 2

De tarieven worden vastgesteld als volgt:
Personeel
Deze vergoedingen zijn ongeïndexeerd en volgen de evolutie van de wedde-index
met als spilindex 138,01, waarbij de coëfficiënt op 1 januari 2013 1,6084 bedraagt.
Graden

Brandweerman
Korporaal
Sergeant
1ste Sergeant
Sergeant-majoor
Adjudant / opperadjudant
Onderluitenant
Luitenant
Kapitein
Kapitein-commandant

Ongeïndexeerde uurvergoeding
voor interventies tijdens de dag
(tussen 6u00 en 22u00) op
week- en zaterdagen
€ 14,07
€ 15,08
€ 15,45
€ 16,02
€ 17,30
€ 19,83
€ 24,42
€ 26,46
€ 28,98
€ 32,00

De tarieven voor interventies op zon- en feestdagen worden verhoogd met 100 %
op zaterdag en tijdens de nacht, tussen 22u00 en 6u00, met 50 %.
Materieel
- Autopomp / tankwagen / bosbrandweerwagen
- Autoladder / elevator
- Milieucontainer
- Materiaalwagen / haakarmvoertuig met
container
- Snelle interventiewagen/ signalisatiewagen /
duikerswagen + boot
- Klein voertuig / Commandowagen /
Personeelswagen
-

Motorpomp meer dan 600 l/min.
Pomp tot 600 l/min.
Stroomgroep
Ventilator
Persslangen (zonder onderscheid van
diameter)

:
:
:
:

€
€
€
€

80,00
80,00
80,00
60,00

per uur
per uur
per uur
per uur

:

€

50,00

per uur

:

€

40,00

:
:
:
:
:

€
€
€
€
€

25,00
15,00
15,00
15,00
2,50

per
tussenkoms
t
per uur
per uur
per uur
per uur
per 20
meter en
per dag*
per dag*

- Uitlenen van dekzeilen
: €
* bij beschadiging wordt de aankoopwaarde gefactureerd

2,50

De tarieven gelden per uur zonder chauffeur of begeleiding. Indien het voertuig niet
effectief dient ingezet te worden, zal het voertuig slechts voor één uur in rekening
gebracht worden (autopompen worden steeds 2 uren in rekening gebracht). Deze
prijzen zijn inclusief brand- en smeerstof, doch exclusief de gebruikte grondstoffen
en producten evenmin als het bijkomende materieel dat tegen aankoopprijs in
rekening zal gebracht worden. Buiten de vermelde verbruiksgoederen dienen ook
de eventuele verwerkings-, stort-, of ophalingskosten doorgerekend te worden:

Forfaitbedragen
* bij beschadiging wordt de aankoopwaarde gefactureerd
-

Het onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten en
het neutraliseren van bijennesten of bijenzwermen:
Bevoorrading van water voor personen en dieren
Openen van deuren
Loze oproep via automatische brandoproep
Stilleggen alarminstallaties op verzoek van de lokale politie
Hervullen van een persluchtfles
Het uitlenen van een waterciterne voor korte duur
Het uitlenen van een snelblustoestel voor korte duur
Vervanging van een hydrantpaal in beton (geplaatst) - klein
Vervanging van een hydrantpaal in beton (geplaatst) - groot
Regelbare schoor

:

€

18,00

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

37,00
25,00
125,00
125,00
3,00
25,00
9,00
135,00
150,00
2,50

Bij een brandwacht/bewaking van langere duur wordt per ingezet voertuig een
forfait aangerekend van twee uren (zonder personeel).
Preventieverslagen
bouwvergunning
kleine ( - 4 uur)
middelgrote (4-8 uur)
grote (+ 8 uur)
milieuvergunningsadvies
controle horeca
attesten voor overheid

€
€
€
€
€
€

25,00
50,00
175,00
25,00
25,00
25,00

Speciale producten en materialen
Eventuele gebruikte producten en materialen zoals olieopslorpende producten,
zandzakjes, dekzeilen, schuim, deurslot, hout, enz.…. worden afzonderlijk in
rekening gebracht volgens de prijs van de dag (dagprijs leverancier).
Dringend vervoer per ambulancewagen
Te berekenen volgens het eenheidstarief vastgesteld in de geldende omzendbrief
van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (bijlage
C) en dit overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 7 april 1995,
houdende vaststelling van het tarief voor het vervoer per ziekenwagen van de
personen bedoelt in artikel 1 van de wet van 8 juli 1964, gewijzigd door de wet van
22 februari 1998.
Art. 3 De duur van de per uur getarifeerde prestatie is gelijk aan de tijd die verlopen is
tussen het uur van vertrek uit de brandweerkazerne en het uur van terugkeer in de
kazerne.
Iedere prestatie wordt minimum voor één uur aangerekend en elk begonnen uur
wordt volledig aangerekend.
Art. 4

Interventies uitgevoerd door derden
De kosten, voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op
vraag van de brandweerdienst, en die ten laste komen van de brandweer, worden
verhaald ten laste van hun begunstigden.

Art. 5 Onrechtstreekse kosten bij vervuiling, vrijkomen van gevaarlijke producten en
milieuschade
Bij de interventies ter bestrijding van vervuiling, van het vrijkomen van gevaarlijke
producten en van milieuschade worden de ramingskosten, de administratieve,
juridische en handhavingskosten, kosten voor het verzamelen van gegevens en

per
dag
*

andere algemene kosten en kosten in verband met monitoring en toezicht
bijkomend in rekening gebracht ten aanzien van de eigenaar van de producten of
ten aanzien van de exploitant. Voor deze kosten wordt per interventie van deze
aard een forfait aangerekend van max. 12,5% van de werkelijke kosten van de
interventie.
Art. 6 De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht, door storting aan de
kas van de brandweerzone, of door storting of overschrijving op het
rekeningnummer BE50 0910 0046 4518.
Een consignatie als waarborg kan vóór de uitvoering van de prestatie geëist
worden.
Art. 7 Vrijstelling
a. De retributie voor de preventieve aanwezigheid van de brandweer dient niet
betaald te worden indien is voldaan aan één van de volgende criteria:
 een preventieve aanwezigheid is wettelijk verplicht
 een preventieve aanwezigheid wordt door de gemeentelijke veiligheidscel
noodzakelijk geacht op basis van een verhoogd veiligheidsrisico
b. Het schepencollege kan andere gemotiveerde vrijstellingen verlenen.
Art. 8 Bij niet betaling van de ‘onbetwiste’ en opeisbare retributie wordt de
aanmaningsprocedure opgestart (1° aanmaning zonder kosten, 2° aanmaning met
aanrekening van de kosten voor de aangetekende zending), die leidt tot
uitvaardiging van een dwangbevel door de financieel beheerder. Een dergelijk
dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot (cfr. artikel 94 van het
Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen).
Bij niet betaling van de ‘betwiste’ en opeisbare retributie wordt deze burgerrechtelijk
ingevorderd.
Art. 9 Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 § 1 – 3° van
het gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan de provinciegouverneur.
UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD VAN BILZEN
Vergadering dd.: ……………………….
Aanwezig: ……………………….
De gemeenteraad:
Aangezien
Namens de gemeenteraad,
(get.) Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

(get.) Wouter Raskin
voorzitter
Voor eensluidend afschrift,

Kristien Schoofs
gemeentesecretaris

Wouter Raskin
voorzitter

