
 

Besluit zoneraad 
Zitting 5 december 2016         Agendapunt 2 

 

Aanwezig Voorzitter: 

Luc Vanparys (Burgemeester Oostkamp)  
 
Leden:  

Peter Breemersch (Burgemeester De Haan), Kristof Audenaert  (Burgemeester Torhout), 
Ignace Dereeper (Burgemeester Oudenburg), Alain De Vlieghe (Burgemeester 
Zuienkerke), Jean Vandecasteele (Schepen Oostende), Daniël Vanhessche 
(Burgemeester Jabbeke),  Annick Vermeulen (Burgemeester Zedelgem),  Johan De 
Rycke (Burgemeester Beernem),  
Zonecommandant: Filiep Dekiere 

 
Secretaris: Katrien Verbouw  

  

Verontschuldigd Karl Bonny (Burgemeester Ichtegem), Patrick De Klerck (Burgemeester Blankenberge), 
Joachim Coens (Burgemeester Damme), Piet De Groote (Schepen Knokke-Heist), Janna 
Opstaele (Burgemeester Middelkerke), Bart Halewyck (Burgemeester Gistel), Renaat 
Landuyt (Burgemeester Brugge), Steve Vandenberghe (Burgemeester Bredene) 

 

Agendapunt 2. Vestigen zonale retributie op de verhaalbare opdrachten van de 

operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de 

brandpreventie 

De Zoneraad in openbare zitting, 
 

Gelet op artikel 173 van de Grondwet; 

 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen; 

 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die 

verhaald kunnen worden en degene die gratis zijn, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 16 juli 2009, op zijn beurt 

gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 19 juli 2010 dat bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 

vervangt, en in het bijzonder artikel 4; 

 

Gelet op het besluit van 4 juli 2016 houdende het vestigen van een zonale retributie op de verhaalbare 

opdrachten van de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de brandweerpreventie; 

 

Overwegende het e-mailbericht van 31 augustus  2016 van FOD Binnenlandse Zaken waarbij een opmerking 

aangaande het retributiereglement van 4 juli 2016 werd gemaakt, met name dat krachtens artikel 2, 6° van het KB 

van 25 april 2007 de drinkwaterbevoorrading door de hulpdiensten aan de burger gratis moet  worden uitgevoerd 

als er een vrij ernstig watertekort is dat een omvangrijk gebied betreft en dat artikel 3, 3°, f) van het zonale 

retributiereglement een vergoeding voor het geleverde water aanrekent; 

 

Overwegende dat het betrokken artikel 3, 3°, f) bijgevolg kan geschrapt worden aangezien de hulpverleningszone 

enkel waterleveringen uitvoert als er een vrij ernstig watertekort is dat een omvangrijk gebied betreft; 

 

Gelet op de beslissing nr. E.T. 128.051 van 14 december 2015 van FOD Financiën houdende een beslissing 

inzake btw-belastingplicht van de Hulpverleningszones bij potentiële concurrentieverstoring van enige betekenis;



 

Overwegende dat op basis van beslissing nr. E.T. 128.051 de verhaalbare opdrachten van de operationele dienst 

(dit zijn de interventieopdrachten) onder de toepassing van de btw-regelgeving vallen wat bijgevolg betekent dat 

de Hulpverleningszone op deze verkoopfacturen 21% btw dient aan te rekenen én af te dragen; 

 

Overwegende dat uit contactname met de BTW-Administratie blijkt dat de btw-plicht per soort interventieopdracht 

van toepassing is van zodra de totale ontvangst op jaarbasis de 25.000 euro exclusief btw overstijgt of vanaf het 

moment dat in de loop van het jaar het bedrag van 25.000 euro wordt overschreden; 

 

Overwegende dat de opdrachten voor brandpreventie conform voornoemde beslissing buiten de toepassing van 

de btw blijven, gelet op het feit dat deze bevoegdheid uitsluitend werd toegekend bij Koninklijk besluit van 19 

december 2014 tot vaststelling van de organisatie van de brandpreventie in de hulpverleningszones (B.S. 30 

januari 2015); 

 

Overwegende dat de wettelijk voorziene verhaalbare opdrachten en opdrachten van brandpreventie ten gunste 

zijn van particulieren of van private en/of openbare instellingen en dat het bijgevolg gerechtvaardigd is de kosten 

ervan door te rekenen aan hen in wiens voordeel of op wiens vraag de opdracht wordt verricht; 

 

Overwegende de financiële toestand van de hulpverleningszone die het noodzakelijk maakt om een retributie op 

verhaalbare opdrachten en brandpreventie te vestigen; 

 

Besluit: 

 

Art. 01 – Opheffing 

 

Het retributiereglement van 4 juli 2016 houdende het vestigen van de zonale retributie op de verhaalbare 

opdrachten van de operationele dienst van de brandweer en van de opdrachten van de brandpreventie wordt 

opgeheven en met ingang van heden vervangen door hetgeen volgt. 

 

Art. 02 – Termijn 

 

Voor een periode ingaand op 6 december 2016 een retributie te vestigen voor het verhalen van de kosten die 

voortvloeien uit de opdrachten zoals bepaald in artikel 4 van het koninklijk besluit van 25 april 2007 en wijzigingen 

tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn 

enerzijds en uit de opdrachten die door de wet verplicht worden gesteld voor de gemeente anderzijds, en voor de 

opdrachten van de brandpreventie.  

Het onderhavig retributiereglement wordt tegen uiterlijk 30 juni 2017 geëvalueerd en kan in voorkomend geval tot 

het aanpassen van het retributiereglement leiden. 

 

Art. 03 – Tarief voor de verhaalbare opdrachten 

 

Het tarief van de retributie voor de verhaalbare opdrachten wordt als volgt vastgesteld. De vermelde tarieven zijn 

tot 30 juni 2016 inclusief eventuele taksen of belastingen en vanaf 1 juli 2016 exclusief eventuele taksen of 

belastingen (bv.: btw) die op basis van huidige of toekomstige regelgeving dienen te worden aangerekend, met 

name van zodra het bedrag van 25.000 euro exclusief btw per soort interventieopdracht wordt overschreden op 

jaarbasis of in de loop van het jaar wordt overschreden moet 21% worden aangerekend en afgedragen. 

 

1* Voor de inzet van personeel 

 De retributie voor de inzet van personeel bedraagt: 

  a) 80 euro per uur voor het officierenkader 

  b) 60 euro per uur voor het middenkader 

  c) 50 euro per uur voor het basiskader 

 
 Toeslag op de uurvergoeding: 

a) 100% voor prestaties op zondag en een wettelijke feestdag 

b) 25% voor nachtprestaties (d.i. tussen 22u en tot 6u)



 

 

c) 25% voor zaterdagprestaties (d.i. tussen 6u en 22u) 

d) 50% voor nachtprestaties op zaterdag (d.i. tussen 0u en 6u ’s morgens en van 22u tot 0u) 

 

Elk begonnen uur wordt als een volledig uur aangerekend. De duur van de interventie wordt berekend 

vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot aan de terugkeer in de kazerne 

 

2* Voor de inzet van materieel 

 De retributie voor de inzet van materieel bedraagt: 

a) 50 euro per uur voor de inzet van een autopomp, een tankwagen of een  

reddingsboot 

b) 70 euro per uur voor de inzet van een ladderwagen of hoogtewerker 

c) 30 euro per uur voor alle andere voertuigen (bv.: commando-, gereedschaps-, personeels-, 

duikerswagen,…) en materiaal (bv.: schuimautopomp, motorpomp, generator, 

ledigingspomp, elektrisch aggregaat, rookventilator, persslang,…)  

 

Met uitsluiting van de opdrachten inzake brandpreventie wordt voor de opdrachten die niet opgesomd 

zijn onder de artikel 3, 3*, o.a. opdrachten door opvordering van het parket,… een retributie 

aangerekend op uurbasis voor het ingezet personeel en materieel. De duur van de interventies waarvan 

de kosten verhaald worden op uurbasis wordt berekend vanaf het vertrek uit de brandweerkazerne tot 

aan de terugkeer in de kazerne. Elk begonnen uur wordt aangerekend als een volledig uur. 

 

De vermelde uurvergoedingen voor de voertuigen en het materieel zijn inclusief smeerolie en brandstof 

van het voertuig, maar exclusief het aanwenden van verbruiksgoederen zoals elektriciteit, gas, water, 

dieselbrandstof, absorberende korrels, schuim,… 

 

De aan te rekenen vergoeding voor het aanwenden van verbruiksgoederen wordt jaarlijks in december 

voor het komende jaar door het brandweercollege vastgesteld op basis van de voorziene kostprijs. Niet 

in het besluit voorziene verbruiksgoederen worden tegen aankoopprijs teruggevorderd. Indien in de loop 

van het jaar blijkt dat de kostprijs van bepaalde verbruiksgoederen boven de vastgestelde prijs gestegen 

is, kan het brandweercollege de prijslijst aanpassen. 

 

3* Voor volgende interventies 

a) 150 euro voor een interventie in een gebouw waar een automatische alarmcentrale 

aanwezig is naar aanleiding van een falend technisch alarm 

b)  300 euro voor een tweede interventie binnen het jaar op hetzelfde adres in een gebouw 

waar een automatische alarmcentrale aanwezig is 

c) 450 euro voor een derde en elke volgende interventie binnen het jaar op hetzelfde adres in 

een gebouw waar een automatische alarmcentrale aanwezig is 

d) 40 euro voor een interventie voor het verdelgen van een wespennest, processierupsen,... 

Een tweede of daaropvolgende interventie voor hetzelfde nest is gratis 

e) 100 euro voor het overbrengen van een overleden persoon in opdracht van een 

verbaliserende overheid of in uitzonderlijke omstandigheden 

 

Art. 04 – Tarief voor de opdrachten brandpreventie 

 

Onder verrichte opdrachten van brandpreventie wordt verstaan de studie op plan van de maatregelen ter 

bescherming tegen brand en paniek, evenals het onderzoek van de toepassing van de reglementen en wetten ter 

zake, het afleveren van adviezen of attesten inzake brandbescherming, het onderzoek ter plaatse en inspectie 

gedurende de uitvoering van de werken en het opstellen van een uitvoeringsverslag. 



 

 

Het tarief van de retributie voor opdrachten van brandpreventie wordt als volgt vastgesteld: 

 

a) Voor alle gebouwen, uitgezonderd de gebouwen vermeld onder punt b): 50 euro 

dossierkost per aanvraag, vermeerderd met een bedrag dat gelijk is aan het aantal 

gepresteerde uren vermenigvuldigd met 80 euro/uur, maar met een maximumbedrag van 

1.500 euro per dossier. 

 

b) Voor land- en tuinbouwbedrijven: 50 euro dossierkost per aanvraag, vermeerderd met een 

bedrag dat gelijk is aan het aantal gepresteerde uren vermenigvuldigd met 80 euro/uur, 

maar met een maximumbedrag van 500 euro per dossier. 

 

Voor het eerste advies, ongeacht dit gunstig of ongunstig is, wordt de retributie zoals in voormelde punt a en b 

vastgesteld. 

Voor het tweede en de daaropvolgende adviezen en voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de 

werken zal een retributie van 80 euro per uur worden aangerekend. 

 

Indien de hulpverleningszone geen opmerkingen heeft betreffende een aanvraag wordt een dossierkost van 50 

euro aangerekend. 

 

De tijd van de prestaties berekend per uur, is gelijk aan de som van de tijd verlopen tussen het uur van aankomst 

ter plaatse en het uur van vertrek, en van de tijd die besteed werd aan het nazicht van het dossier en het 

opstellen van het verslag. Elk begonnen uur wordt voor een volledig uur aangerekend. 

 

Art. 05 – Retributieplichtige 

 

De retributie is verschuldigd door de begunstigde van de prestatie, zijnde de persoon of zijn rechtverkrijgende(n) 

in wiens voordeel of belang de interventieopdracht, al dan niet met gebruik van materieel, of de preventieopdracht 

wordt geleverd. De facturatie van de geleverde prestaties wordt vanuit de Hulpverleningszone rechtstreeks aan 

de retributieplichtige gericht. 

 

Art. 06 – Derdenbetalerssysteem 

 

Iedere stad of gemeente van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 kan voor 

brandweerinterventieopdrachten of voor brandpreventieopdrachten op haar grondgebied in een 

derdenbetalerssysteem voorzien. Dit houdt in dat, in afwijking van art. 5,  de facturen van de 

brandweerinterventieopdrachten of brandpreventieopdrachten op het grondgebied van die gemeente niet aan de 

begunstigde van de prestatie, zijnde de persoon of zijn rechtverkrijgende(n) in wiens voordeel of belang de 

interventieopdracht of preventieopdracht wordt uitgevoerd, zal worden gestuurd, maar aan het betrokken stads- of 

gemeentebestuur dat instaat voor de betaling ervan. 

 

Als een stad of gemeente voor het derdenbetalerssysteem kiest zal op basis van het gemeenteraadsbesluit van 

de stad of gemeente een aparte overeenkomst dienaangaande tussen de betrokken stad of gemeente en de 

Hulpverleningszone worden afgesloten. 

 

Art. 07 – Vrijstelling van retributie 

 

1* De verordening is niet van toepassing voor interventieopdrachten en brandpreventieopdrachten die door de 

Hulpverleningszone worden uitgevoerd in het algemeen belang (zoals bijvoorbeeld met betrekking tot eigen 

onroerende goederen en of projecten, het openbaar domein, eigen georganiseerde evenementen of 

initiatieven,…) van: 

- de 17 gemeentebesturen van de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 

- de politiezones van de Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen 

- het provinciebestuur West-Vlaanderen 



 

 

De verordening is tevens niet van toepassing voor: 

- brandpreventieverslagen voor ééngezinswoningen 

- opdrachten die betrekking hebben op aan de gemeentebesturen gemelde en door de brandweer geadviseerde 

evenementen,  met uitzondering van de retributie voor ingezette gebruik - en/of verbruiksgoederen 

- alle dringende via het Hulpcentrum 112 aangevraagde brandweerinterventies met inbegrip van de ingezette 

gebruik – en/of verbruiksgoederen. 

 

2* Er wordt geen retributie aangerekend voor opdrachten die tot de wettelijke bevoegdheid van de burgemeester 

behoren, met name: 

a) voor de opsporingen van mogelijke brandgevaarlijke toestanden op uitdrukkelijk bevel van de 

burgemeester of een overheidsdienst, namens de burgemeester 

b) in uitzonderingssituaties waarvoor de Brandpreventiedienst geplaatst wordt bij het opsporen van 

brandgevaarlijke toestanden in opdracht van een eigen stads – of gemeentedienst 

c) alles om brand en explosie te voorkomen 

 

Indien echter verdere controles op de uitvoering van de brandpreventiemaatregelen nodig zijn, blijft de retributie 

verschuldigd. 

 

Art. 08 – Algemene bepalingen 

 

* Aan de retributieplichtige wordt een betalingsuitnodiging (factuur) gezonden 

 

* De betalingsuitnodiging vermeldt de contactpersoon waarbij men terecht kan voor een vraag met betrekking tot 

de gefactureerde prestatie. Voor de facturen brandweerinterventie en brandpreventieverslagen is dat de zonepost 

die de interventie of preventieopdracht heeft uitgevoerd.  

 

* Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten binnen de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan 

het Zonecollege, Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp worden gericht. 

 

* De betalingsuitnodiging is altijd betaalbaar binnen de 30 dagen na het versturen ervan. 

 

* Bij niet betaling binnen de 30 dagen wordt een herinnering verstuurd met het verzoek te betalen binnen de 14 

dagen na datum van de herinnering. 

 

* Bij niet betaling binnen de 14 dagen na het versturen van de herinnering wordt een laatste waarschuwing 

aangetekend verstuurd met verzoek te betalen binnen de 8 dagen na datum van opmaak van de aangetekende 

laatste waarschuwing. Er wordt bovenop de kosten voor de aangetekende zending ook een administratiekost 

aangerekend van 10 euro per dossier. 

 

* Bij niet betaling binnen de 8 dagen na het versturen van de laatste waarschuwing kan de bijzondere 

rekenplichtige een dwangbevel uitvaardigen dat overeenkomstig artikel 75§2 van de wet van 15 mei 2007 

betreffende de civiele veiligheid en latere wijzigingen door het Zonecollege geviseerd en uitvoerbaar wordt 

verklaard. 

 
Art. 9 – Afschrift van dit besluit te bezorgen aan de federale diensten van de gouverneur, Algemene leiding, t.a.v. 

Sarah Maes, FAC Kamgebouw, K. Albert I-laan 1/5 bus 6, 8200 Brugge en FOD Binnenlandse Zaken, t.a.v. Mie-
Katrien Claeys, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Juridische Directie, Leuvenseweg 1, 1000 Brussel. 
 
Goedgekeurd met unanimiteit (9 stemmen) 
 

Namens de zoneraad 
 
De secretaris        De voorzitter 
Katrien Verbouw                     Luc Vanparys 
 


