
RETRIBUTIEREGLEMENT BRANDPREVENTIE 
 
Artikel 1 
Voor het jaar 2020 wordt een retributie geheven op alle uitgevoerde 
brandpreventieopdrachten waarvoor de wet en haar uitvoeringsbesluiten de kosteloosheid 
niet oplegt. 
 
Artikel 2 
§1 Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die de 
wettelijke en reglementaire verplichtingen inzake het voorkomen van brand betreffen. 
 
§2 De prestaties omvatten de brandpreventieopdracht zelf, de voorbesprekingen, de studie 
van plannen, de dossierbehandeling, de opmaak van schriftelijke verslagen, de 
nabesprekingen en de plaatsbezoeken.  
 
Artikel 3  
§1 De verrekening van de prestaties gebeurt door middel van een uurtarief per personeelslid 
ten bedrage van 102,54 EUR. 
 
§2 Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend. 
 
§3 Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend. 
 
Artikel 4 
Er is een administratieve kost van 25,00 EUR verschuldigd voor elk(e): 

● (nieuwe) voorbespreking met schriftelijk verslag 
● controle(bezoek) met schriftelijk verslag 
● omgevingsvergunning waarvoor een brandveiligheidsadvies vereist is of gevraagd 

wordt 
● beoordeling van stappenplannen naar aanleiding van een B-attest 

Deze administratieve kost is steeds verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag.  
 
Artikel 5 
Voor de verplaatsingstijd bij elk plaatsbezoek wordt een forfaitair bedrag van 50 EUR 
aangerekend.  
 
Artikel 6 
De retributie is verschuldigd door de begunstigde, met name de natuurlijke persoon of 
rechtspersoon in wiens belang de brandpreventieopdracht heeft plaatsgevonden.  
 
Artikel 7 
De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de 
begunstigde geeft aan het verleende advies. 
 
Artikel 8 
De retributie is niet verschuldigd: 
§1 Voor alle aanvragen betreffende eigen initiatieven van: 
1°  de steden en gemeenten die deel uitmaken van de zone; 
2° autonome gemeentebedrijven, extern en intern verzelfstandigde agentschappen en 
entiteiten van de steden, gemeenten en OCMW’s ervan, zoals vastgesteld door het 
zonecollege; 



3° de lokale politie van de steden en gemeenten die deel uitmaken van de zone; 
4° het provinciebestuur Antwerpen 
5° de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan (één van) de steden of 
gemeenten van de zone deelgenoot is. 
 
§2 Voor aanvragen van de organisatie van een evenement voor: 
1° de Europese gemeenschap, de steden en gemeenten die deel uitmaken van de zone, 
erkende onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport-, buurt- en 
jeugdverenigingen die als hoofdorganisator optreden; 
2° voor de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door de 
steden en gemeenten van de zone een regiefunctie vervullen en/of die door de steden, 
gemeenten en districten van de zone logistiek ondersteund of betoelaagd worden. 
 
§3 Het zonecollege wordt gemachtigd om in uitzonderlijke gevallen mits grondige motivatie 
te beslissen om voor bepaalde verhaalbare prestaties een (gedeeltelijke) vrijstelling van 
retributie te verlenen. 
 
Artikel 9 
§1 De retributie dient betaald te worden binnen de termijn vermeld op de factuur. 
 
§2 Bij betwisting kan Brandweer Zone Antwerpen zich tot de burgerlijke rechtbank van 
Antwerpen richten. 
 
§3 De invordering van de retributie gebeurt conform het reglement voor invordering, 
goedgekeurd door de zoneraad. 
 
 
 
 
 


