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ARTIKEL 1 

Vanaf 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op prestaties geleverd 
door de brandweerdienst en de civiele bescherming.

ARTIKEL 2 
Overeenkomstig artikel 2 van het KB van 25 april 2007 moeten volgende opdrachten gratis uitgevoerd 
worden door de hulpdiensten : 

1. De interventies betreffende de bestrijding van brand en ontploffing; 

2. De technische hulpverleningswerkzaamheden, op voorwaarde dat het gaat om een noodoproep om 
mensen te beschermen of te redden; 
 

3. Bestrijding van de rampspoedige gebeurtenissen en de catastrofen; 

4. De coördinatie van de hulpverleningsoperaties; 

5. De internationale opdrachten van civiele bescherming, uitgezonderd de opdrachten inzake de 
bestrijding tegen vervuiling; 
 

6. De drinkwaterbevoorrading rechtstreeks aan de burger, in geval van een vrij ernstig watertekort of 
van een watertekort dat een omvangrijk gebied treft; 
 

7. De waarschuwing aan de bevolking; 

8. De interventie naar aanleiding van een loos alarm. 

ARTIKEL 3 
Definities: 

Opdrachten:  de opdrachten bedoeld in artikel 2bis, § 1, van de wet van 31 december 1963 
betreffende de civiele bescherming, uitgezonderd de dringende medische 
hulpverlening; 

Begunstigde:  de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd 
wordt; 

Vervuiling:  een aanslag op het natuurlijke milieu, zowel lucht, water als bodem, waarbij de 
gewraakte producten een zichtbare of meetbare schade of hinder veroorzaken of 
kunnen veroorzaken; 

Falend technisch alarm:  het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt door een slecht functionerend 
detectiesysteem; 

Loos alarm: het te goeder trouw verwittigen van de hulpdiensten, terwijl een uitruk niet nodig 
was. 

ARTIKEL 4 
De retributie voor de prestaties door de brandweerdienst geleverd buiten de interventies, die hem zijn 
opgelegd door wetten en reglementen en de prestaties geleverd door de civiele bescherming, wordt 
vastgesteld als volgt: 

§1 Interventies tegen forfaitair tarief 

1. Hulp aan ambulanciers 75,00 € + 1,5 €/km 

2. Verwijderen/vernietigen van wespen 
(uitgezonderd persoon of dier in gevaar 

50,00 € 

3. Nutteloze interventie (valse opzettelijke 
oproep) 

100,00 € + werkelijke kosten 



4. Nutteloze interventie (falend technisch 
alarm) 

100,00 € 

5. Technische hulpverlening (pompwerk, gevaar 
of hinder openbare weg, openen deur) 

100,00 € 

6. Redden van dieren 50,00 € 

§2 Interventies tegen werkelijke kosten 

De werkelijke kosten voor milieuvervuiling + vervuiling op de openbare weg + waterwegen 

§3 Berekening van de werkelijke kosten 

A. Voor het inzetten van personeel (tarieven per uur) 

1. Kosten voor personeel 20,00 €/uur/ingezet personeelslid, ongeacht zijn 
graad of zijn hoedanigheid (vrijwilliger of beroeps) 

2. Interventie op zon- en feestdagen Vermenigvuldigd met factor 2 

3. Interventie ’s nachts (22 u tot 6 u) Vermenigvuldigd met factor 1,5 

B. Voor het inzetten van materieel en blusmiddelen (tarieven per uur en per voertuig) 

1. Voertuigen met cilinderinhoud minder dan 
2000 cm³ 

35,00 €/u 

2. Voertuigen met cilinderinhoud van 2000 tot 
4500 cm³ 

50,00 €/u 

3. Voertuigen met cilinderinhoud meer dan 
4500 cm³ 

75,00 €/u 

4. Ander gemotoriseerd werktuig of motortuig 10,00 €/u 

C. Verplaatsingskosten: 1,5 €/u per kilometer voor elk type voertuig 

D.  De werkelijke kostprijs van de producten en materialen, met uitzondering van brandstof en 
smeermiddelen 

E. Voor de personeelskosten en materiaalkosten wordt de duur van de interventies berekend vanaf het 
vertrek in de kazerne van de operationele eenheid tot aan de terugkeer in de kazerne met minimum van 
twee uur.  
Er wordt verhaald per blok van 60 minuten.  
Elk begonnen blok van 60 minuten wordt volledig verhaald. 



§4 Brandvoorkoming tegen forfaitair tarief 

1. Advies bouwaanvraag: dossier tot 2 uur 
werk 

100,00 € 

2. Advies bouwaanvraag per 2 uur extra tijd + 100,00 € 

3. Nazicht documenten, andere dan periodieke 
keuringen (vb nazicht technisch dossier 
bouwplan) 

50,00 €/u 

4. Brandpreventie/controle verslag 100,00 € 

5. Brandpreventie/controle verslag per 2 uur 
extra tijd 

+ 100,00 € 

6. Brandpreventie/controle afleveren attest (vb 
rusthuis) 

+ 50,00 € 

Van de retributies bepaald in artikel 4 wordt vrijstelling verleend; 

 In geval van vordering door de gerechtelijke overheden, indien deze geen proces-verbaal opstellen 
(alsdan niet toerekenbaar aan partijen) 

 Levering van water is nog enkel mogelijk in noodsituatie én bij beslissing van de burgemeester en 
gebeurt in dat geval gratis. Drinkwater wordt geleverd via de diensten van de Civiele bescherming. 

 Elke tussenkomst van de brandweer t.g.v. noodweer/overmacht én beslissing van de burgemeester is 
gratis. 

 Aan de erkende verenigingen en erkende onderwijsinstellingen die als hoofdorganisator optreden bij 
evenementen. 

 
Controles op vraag van het stadsbestuur vereist in het kader van het verkrijgen van een vergunning of 
verplicht advies, zijn niet vrijgesteld van deze retributie. (vb. nachtwinkel, tabakswinkel, kansspelen,…) 
 
Controles binnen een lopend onderzoek in het kader van maatregelen ter vrijwaring van de openbare 
veiligheid, zijn niet vrijgesteld van deze retributie. 

Het college van burgemeester en schepenen kan bij gemotiveerd besluit, bepaalde omstandigheden laten 
gelden als reden van vrijstelling. 

De lijst van artikel 4 § 2 is niet limitatief. Het schepencollege kan, mits argumentatie, beslissen de werkelijke 
kosten te verhalen voor een specifieke opdracht die het koninklijk besluit niet verplicht gratis stelde. 

ARTIKEL 5 
De retributie is verschuldigd door de begunstigde en wordt vereffend door overschrijving op rekening van de 
stad Menen.  

Bij betwisting of gebrek aan betaling zal de retributie burgerrechtelijk ingevorderd worden. 

 

 



ARTIKEL 6 
De vorige belastingverordening dd. 25 maart 2013 wordt opgeheven vanaf de inwerkingtreding van het huidig 
reglement, dit is vanaf 1 januari 2014 en wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 186 en 187 van het 
Gemeentedecreet. 

ARTIKEL 7 
Deze verordening wordt, voor algemeen toezicht, in drievoud, aan de hogere overheid toegezonden. 
 
 
Alzo beraadslaagd in zitting van de gemeenteraad van 16 december 2013. 
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