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06. Retributiereglement Hulpverleningszone Antwerpen 1 - brandpreventie 2015-2019 Aktename
Motivering
Aanleiding en context
De gemeente Wijnegem was tot vorig jaar voor de brandweer een beschermde gemeente van de stad
Antwerpen. Dit hield in dat de inwoners en rechtspersonen van Wijnegem zich tot de diensten van de
Brandweer Antwerpen moesten richten voor brandpreventieve maatregelen, voor adviesverlening en
controles en voor deze prestaties eveneens moesten betalen. Met de overgang van de gemeente
Wijnegem naar de brandweerzone Hulpverlengingszone Antwerpen 1 en door de
brandweerhervorming kan deze hulpverleningszone zelf een retributiereglement oprichten. De
zoneraad hiervan heeft op 05.01.2015 het retributiereglement brandpreventie 2015-2019
goedgekeurd.
Juridische grond
De wet van 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid; artikel 162 en artikel 170 van de
gecoördineerde grondwet.
Het Koninklijk Besluit van 25.04.2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die
kunnen verhaald worden en welke gratis zijn, artikel 3 § 1.
De wet civiele veiligheid, artikel 26.
Het gemeentedecreet van 15.07.2005, na wijzigingen, artikels 42 en 43.
Het gemeenteraadsbesluit - Retributiereglement voor opdrachten inzake preventie door de brandweer
- Aktename - van 16.12.2013.
Financiële weerslag
De bedragen worden als inkomsten voor de Hulpverleningszone geboekt.
Bespreking
Mevr. M. Rombouts vraagt of het geweten is met hoeveel brandweerwagens men komt en welke
graden ter plaatse komen. Dit is namelijk belangrijk als men de kosten gaat doorrekenen. Wie gaat
uiteindelijk de rekening betalen. Vervolgens vraagt zij of de gemeente nog veel kosten heeft.
Hierop wordt geantwoord dat de vragen betrekking hebben op interventie en punt 6 en 7 van de
dagorde samen worden bekeken. Vroeger was er ook een retributiereglement, maar nu we deel
uitmaken sinds 01.01.2015 van de hulpverleningszone Antwerpen heeft de zone zelf de mogelijkheid
om retributiereglementen te vestgen. Het uitrukken van de brandweer is meestal gratis, ook bij
verwijdering van wespennesten. Maar bijvoorbeeld bij het opkuisen van de rijweg worden de kosten
doorgerekend. Die kosten worden meestal betaald door de verzekeringsmaatschappij. Een
brandweerwagen is gewoonlijk bemand door 4 à 5 gewone brandweermannen en een leidinggevende.
De jaarlijkse kosten voor de gemeente liggen vast zoals de gemeenteraad heeft vastgesteld eind vorig
jaar. Inzake preventie is er ook een vrijstelling voorzien voor gebouwen van gemeente en ocmw.
Besluit
De Raad beslist eenparig:
Artikel 1
Kennis te nemen van het volgende retributiereglement:

RETRIBUTIEREGLEMENT BRANDPREVENTIE 2015-2019
HULPVERLENINGSZONE ANTWERPEN 1
Artikel 1
Voor de jaren 2015 tot en met 2019 wordt een retributie geheven op alle uitgevoerde
brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement 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 Een prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, alsook de tijd besteed aan
voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling, nabesprekingen, verplaatsingen en
bezoek ter plaatse.
Artikel 3
§ 1 De prestaties worden aangerekend door middel van een uurtarief per persoon ten bedrage van
96,62 euro (basisbedrag). Bij elke indexoverschrijding wordt dit basisbedrag automatisch aangepast
aan de nieuwe index volgens volgende formule:
uurtarief nieuwe index = uurtarief index 1,6084 * (nieuwe index/1,6084)
§ 2 Wanneer bij een voor- en/of nabespreking een schriftelijk verslag opgesteld wordt, geldt dit als een
afzonderlijke prestatie
§ 3 Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend.
§ 4 Voor elk begonnen half uur wordt een volledig half uur aangerekend.
Artikel 4
§ 1 De administratieve kost per prestatie wordt vastgesteld op 20 euro (basisbedrag) en is steeds
verschuldigd vanaf het moment van de aanvraag. Bij elke indexoverschrijding wordt dit basisbedrag
automatisch aangepast aan de nieuwe index volgens volgende formule:
uurtarief nieuwe index = uurtarief index 1,6084 * (nieuwe index/1,6084).
§ 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 opnieuw aangerekend.
Artikel 5
§ 1 De retributie is verschuldigd door de begunstigde, met name de natuurlijke persoon of
rechtspersoon in wiens belang de brandpreventieopdracht heeft plaatsgevonden.
Artikel 6
§ 1 De retributie is niet verschuldigd:
1. voor alle aanvragen betreffende eigen initiatieven van de steden en gemeenten die deel uitmaken
van de zone;
2. voor alle aanvragen betreffende eigen initiatieven van entiteiten behorende tot de groep stad
Antwerpen;
3. voor alle aanvragen voor de organisatie van een evenement ingediend door: - de Europese
gemeenschap, de steden en de gemeentes die deel uitmaken van de zone, erkende
onderwijsinstellingen en filantropische, culturele, sociale, sport-, buurt- en jeugdverenigingen die
als hoofdorganisator optreden;
- de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door steden, districten en
gemeenten die deel uitmaken van de zone logistiek ondersteund of betoelaagd worden;
- de natuurlijke personen, rechtspersonen en feitelijke verenigingen die door de steden en
gemeenten van de zone een regiefunctie vervullen.
4. door de gemeentelijke intercommunales;
5. door de lokale en federale politie;
6. 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;
7. door de NMBS, infrabel en De Lijn;
Artikel 7
De gevorderde retributie blijft verschuldigd ongeacht het gebruik of gevolg dat de begunstigde geeft
aan het verleende advies.
Artikel 8
De betaling van retributie dient te gebeuren binnen 30 dagen na verzending van de factuur op
rekeningnummer van de bijzonder rekenplichtige.

Artikel 9
Artikel 75 van de wet 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.
Bij betwisting kan de zone zich tot de burgerlijke rechtbank wenden om de retributie in te vorderen.
Gedaan te Wijnegem in datum als boven.
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