
Artikel 1. 

 

Voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 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. 

 

§ 1 De brandpreventieopdrachten worden aangerekend per prestatie door middel van een 

uurtarief per persoon. Dit uurtarief bedraagt 96,62 euro per persoon en per uur en wordt 

jaarlijks geïndexeerd. Het basisbedrag voor indexering bedraagt 96,62 euro (index 1,6084). 

Bij elke indexoverschrijding wordt dit bedrag automatisch aangepast aan de nieuwe index 

volgens volgende formule:  

uurtarief nieuwe index = uurtarief index 1,6084 *( nieuwe index/1,6084) 

 

§ 2 Een prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, alsook de tijd besteed aan 

voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling en nabesprekingen. 

 

§ 3 Wanneer bij een voor- en/of nabespreking een schriftelijk verslag opgesteld wordt, geldt 

dit als een afzonderlijke brandpreventieopdracht en bijgevolg wordt dit beschouwd als een 

prestatie. 

 

§ 4 Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend. 

 

§ 5 Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend. 

 

Artikel 3. 

 

§ 1 De administratieve kost per prestatie wordt vastgesteld op 20 euro en is steeds 

verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag. 

 

§ 2 Telkens wanneer de inhoud van een prestatie grondige wijzigingen ondergaat in de loop 

van de behandeling of de behandeling van een prestatie een ernstige vertraging oploopt buiten 

de wil van de adviesverlener, wordt de administratieve kost tweemaal aangerekend. 

 

Artikel 4. 

 

De retributie is verschuldigd door de begunstigde, met name de natuurlijke persoon of 

rechtspersoon in wiens belang de brandpreventieopdracht heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 5. 

 

De retributie is niet verschuldigd: 

1. door de stad, haar diensten en haar intern en extern verzelfstandigde agentschappen; 

2. door het OCMW van de stad Antwerpen en haar dochterondernemingen; 

3. door de gemeentelijke intercommunales; 

4. door de lokale en federale politie; 



5. door de Belgische staat, haar gewesten en gemeenschappen, de provincies en de 

instellingen van openbaar nut onderworpen aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de 

controle op sommige instellingen van openbaar nut; 

6. door de NMBS, infrabel en De Lijn; 

7. voor alle aanvragen betreffende eigen opdrachten van de gemeentebesturen en OCMW’s 

van de rechtstreeks door de brandweer Antwerpen beschermde gemeenten;  

8. voor aanvragen voor de organisatie van een evenement ingediend door: 

- de Europese gemeenschap, de besturen van de door de brandweer Antwerpen beschermde 

gemeenten, erkende onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport-, buurt- 

en jeugdverenigingen die als hoofdorganisator optreden; 

- de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door de stad 

Antwerpen, of haar districten, en de besturen van de door de brandweer Antwerpen 

beschermde gemeenten, logistiek ondersteund of betoelaagd worden; 

- de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen, voor evenementen, 

waarbij de stad Antwerpen, of haar districten, en de besturen van de door de brandweer 

Antwerpen beschermde gemeenten een regiefunctie vervullen; 

9. voor de eerste controle brandtoezicht en de verwerking van attesten voor inrichtingen 

toegankelijk voor publiek en recreatie;  

10. voor de eerste controle brandtoezicht en de verwerking van attesten voor rijscholen erkend 

door de Belgische Federale Overheid; 

11. voor de minstens tweede controle brandtoezicht van erediensten en niet-confessionele 

levensbeschouwingen erkend door de Belgische Federale Overheid. 

 

Artikel 6. 

 

De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de 

begunstigde geeft aan het verleende advies. 

 

Artikel 7. 

 

De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op 

rekeningnummer van de financieel beheerder. 

 

Artikel 8. 

 

Artikel 94 van het gemeentedecreet voorziet in de mogelijkheid om een dwangbevel uit te 

vaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare niet-fiscale 

schuldvorderingen. 

Bij betwisting kan het stadsbestuur zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie 

in te vorderen. 

 

 


