
 

 
Retributiereglement voor brandweerinterventies –  

Hulpverleningszone Antwerpen 1 –  periode 2015-2019 
 
Artikel 1: 

Voor de dienstjaren 2015 tot en met 2019 wordt een retributie gevestigd tot recuperatie van de 
kosten voor interventies en prestaties van de hulpverleningszone Antwerpen 1 conform de 
bepalingen van artikel 178 en 179 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele 
veiligheid en het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van 
de hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn: 

1. ingeval van vervuiling 

2. ingeval van andere prestaties dan degene die zijn opgesomd in artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen 
verhaald worden en diegene die gratis zijn. 

Artikel 2: 

§1 De retributie wordt vastgesteld als volgt: 

1. Voor de prestaties van de voertuigen wordt 70 euro per voertuig per uur aangerekend. 

2. De prestaties van het personeel worden per persoon per uur aangerekend op basis van de 
geïndexeerde uurlonen (index 1,6084) aan te rekenen aan derden, conform de inzetscenario’s 
van de hulpverleningszone Antwerpen 1 zoals hieronder vermeld: 

Brandweerman 50,55 EUR 
Korporaal 52,47 EUR 
Sergeant 59,34 EUR 
Adjudant 64,88 EUR 
Kapitein 94,98 EUR 
Majoor 111,13 EUR 

3. Het gebruikte en/of verbruikte materiaal wordt aangerekend aan de prijs zoals opgenomen 
in het boekhoudkundig systeem van de hulpverleningszone Antwerpen 1. 

§2 Voor de tarieven vermeld onder §1 gelden de volgende bijzonderheden: 

1. De duurtijd van de interventie bedraagt de tijd die de brandweer ter plaatse is en 20 
minuten totale verplaatsingstijd. 

2. Bij interventies buiten het beschermingsgebied en niet in het kader van de snelste adequate 
hulp, wordt de duurtijd van de interventie berekend vanaf het vertrek tot en met de terugkomst 
in de post. 
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3. Voor de tarieven die per uur worden uitgedrukt, geldt dat iedere begonnen periode van een 
uur wordt aangerekend als een volledig uur. 

4. De tarieven van het materiaal worden in het boekhoudkundig systeem uitgedrukt en in de 
factuur aangerekend hetzij per eenheid, hetzij per uur gebruik, hetzij per 24 uur gebruik. 

§3 De kosten voortvloeiend uit de prestaties die door derden uitgevoerd worden op vraag van 
de hulpdiensten en die ten laste komen van de brandweer, worden tegen kostprijs 
aangerekend. 

§4 Overige gemaakte kosten ten laste van de brandweer die niet beschreven staan in het 
retributiereglement, worden aangerekend aan kostprijs. 

Artikel 3: 

In afwijking van de bepalingen in artikel 2 van dit reglement, gelden voor onderstaande 
interventietypes de volgende bepalingen: 

1. De eerste uitruk naar aanleiding van een falend technisch branddetectiesysteem is gratis. 
Bij een volgende uitruk voor dit branddetectiesysteem, binnen een periode van één jaar, wordt 
deze interventie aangerekend. 

Alle uitrukken ten gevolge van een falend technisch inbraakdetectiesysteem (al dan niet met 
verspreiding van rook) worden gefactureerd. 

2. Het verdelgen van wespennesten gebeurt gratis. 

3. 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. 

4. Niet-dringend vervoer per ziekenwagen gebeurt enkel op gerechtelijk bevel en wordt 
aangerekend aan de patiënt volgens de tarieven in artikel 2 van dit reglement. 

5. De hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer gebeurt gratis. 

6. De hulp aan ambulanciers bij niet-dringend ziekenvervoer wordt aangerekend aan de 
patiënt conform de tarieven in artikel 2 van dit reglement. 

7. Het redden van dieren is gratis indien alle andere mogelijkheden tot bevrijding uitgeput zijn 
of indien de snelle tussenkomst van de hulpdiensten voor redding noodzakelijk is. Wanneer 
de brandweer vaststelt dat niet aan deze criteria voldaan wordt, zullen de tarieven zoals 
bepaald in artikel 2 van dit reglement van toepassing zijn. 

8. Het nemen van logistieke maatregelen om een stoffelijk overschot aan het zicht te 
onttrekken, gebeurt gratis. 
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9. De automatisch gestuurde uitruk van de signalisatiewagen of de uitruk op verzoek van en 
bij de interventie van de hulpverleningszone Antwerpen 1, wordt gefactureerd aan de 
begunstigde, de eigenaar of de exploitant, zoals verder omschreven in artikel 4. 

10. De uitruk van de signalisatiewagen op verzoek van een andere hulpdienst en dus niet 
automatisch voorzien in de uitrukprocedures van de hulpverleningszone Antwerpen 1, wordt 
gefactureerd aan de andere hulpdienst, die de bescherming geniet. 

Artikel 4: 

§1 De retributie is verschuldigd door: 

1. de begunstigde(n) van de interventie. De begunstigde is de fysieke persoon of de 
rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd wordt, zoals omschreven in artikel 
1§1 van het Koninklijk Besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de 
hulpdiensten die kunnen verhaald worden en diegene die gratis zijn. 

2. de eigenaar van de gewraakte producten of de exploitant die de schade of de onmiddellijke 
dreiging van de schade heeft veroorzaakt in geval van vervuiling, zoals omschreven in 
artikel 179§2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

§2 Ingeval er twee of meer begunstigden zijn, dan zijn deze hoofdelijk en ondeelbaar tot 
betaling gehouden. 

§3 Indien de aard van de interventie en de vastgestelde feiten dit rechtvaardigen, neemt de 
brandweer in uitzonderlijke gevallen het initiatief om de factuur te splitsen en bijgevolg af te 
wijken van de hoofdelijkheid en ondeelbaarheid. 

Artikel 5: 

§1 De diensten van de gemeenten die deel uitmaken van de zone zijn vrijgesteld van 
retributie. Voor de stad Antwerpen geldt deze vrijstelling voor de leden van de groep stad 
Antwerpen, met uitzondering van de intergemeentelijke samenwerking. 

§2 De tarieven vermeld onder artikel 2§1 zijn niet van toepassing op de opdrachten in het 
kader van de snelste adequate hulpverlening op het grondgebied van gemeenten die geen deel 
uitmaken van de hulpverleningszone Antwerpen 1 en waarvan de (zoneraad van de) 
hulpverleningszone waartoe deze gemeenten behoren een aparte bilaterale overeenkomst heeft 
gesloten met de hulpverleningszone Antwerpen 1 zoals bepaald in artikel 6§2 van de wet van 
15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

Bij gebrek aan een bilaterale overeenkomst die de financiële modaliteiten van de uitvoering 
van de snelste adequate hulp tussen aangrenzende hulpverleningszones regelt, zullen de 
kosten verhaald worden op basis van artikel 6 § 3 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de 
civiele veiligheid. 
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In afwachting van richtlijnen of hogere regelgeving, zal de hulpverleningszone Antwerpen 1 
factureren volgens het verzekeringsprincipe, waarbij aan de aangrenzende zone gefactureerd 
zal worden op basis van een jaarlijkse premie om de wettelijk opgedragen brandweerzorg 
(SAH) op te nemen. 

De hulpverleningszone zal hiertoe een factuur opstellen ten bedrage van het percentage SAH 
vermenigvuldigd met de “virtuele dotatie”, d.w.z. de dotatie die, bij ontbreken van een 
onderling akkoord tussen de gemeentebesturen, geldig zou zijn alsof de gemeente aangesloten 
zou zijn bij de zone die de SAH levert.   

Artikel 6: 

Dit reglement is van toepassing op alle opdrachten van de brandweer, behoudens deze 
voorzien in het retributiereglement voor opdrachten inzake brandpreventie. 

Artikel 7: 

§1 De retributie wordt eisbaar na beëindiging van de prestaties en/of de terbeschikkingstelling 
van het materieel. 

§2 De betaling gebeurt binnen 30 dagen na verzending van de factuur op rekeningnummer 
van de bijzonder rekenplichtige. 

§3 Artikel 75 §2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid voorziet in de 
mogelijkheid om een dwangbevel uit te vaardigen met het oog op de invordering van 
onbetwiste en opeisbare niet-fiscale schuldvorderingen. 

§4 Bij betwisting kan de hulpverleningshulpverleningszone Antwerpen 1 zich tot de 
burgerlijke rechtbank van Antwerpen wenden om de retributie in te vorderen. 
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