Retributiereglement op de opdrachten
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

van

de

brandpreventie

door

de

Artikel 1
Het retributiereglement d.d. 27/04/2015 op de opdrachten van de brandpreventie door de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1 wordt opgeheven vanaf het jaar 2016.
Artikel 2
Er wordt met ingang van 01/01/2016 een retributie gevestigd voor de uitgevoerde opdrachten van
brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.
Artikel 3
De retributie is verschuldigd door de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning waarvoor het
college van burgemeester en schepenen een opdracht van brandpreventie aan de
Hulpverleningszone heeft aangevraagd.
Artikel 4
Het bedrag van de retributie is gelijk aan de zonale retributie vermeerderd met een administratieve
toeslag van 10%. De zonale retributie wordt als volgt vastgesteld:
Onder verrichte opdrachten van brandpreventie wordt verstaan de studie op plan van de
maatregelen ter bescherming tegen brand en paniek, evenals het onderzoek van de toepassing van
de reglementen en wetten terzake, het afleveren van adviezen of attesten inzake
brandbescherming, het onderzoek ter plaatse en inspectie gedurende de uitvoering van de werken
en het opstellen van een uitvoeringsverslag.
1. Voor aanvragen voor een stedenbouwkundige of omgevingsvergunning zullen, voor nazicht van
de plannen van nieuwe constructies en van grondige transformatiewerken van bestaande
gebouwen, volgende retributies die een nazicht van de plannen en de opstelling van een
verslag met de te treffen maatregelen omvatten, worden aangerekend:
a) 50 EUR openingskosten van het dossier
b) 0,50 EUR per m² vloeroppervlakte (kelders, garages, en bewoonbare oppervlakte van zolders
inbegrepen) met een minimum van 100 EUR per dossier
c) 0,25 EUR per m² vloeroppervlakte voor industriële gebouwen en land- en tuinbouwbedrijven,
met een minimum van 50 EUR per dossier op voorwaarde dat de gebouwen niet toegankelijk
zijn als verkoopruimte en geen verdieping hebben. Voor industriële gebouwen wordt
eveneens een maximum bedrag van 10.000 EUR vastgesteld.
Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal een retributie van 80 EUR per
uur worden aangerekend.
2. Voor de bezoeken die worden gebracht na het vervallen van de termijn of die bij wetten en
verordening zijn voorzien of die worden aangevraagd en voor de verslagen die door de
brandweer worden afgeleverd inzake bescherming tegen brand en paniek, worden volgende
retributies aangerekend:
a) 50 EUR dossierkosten
b) 80 EUR per uur prestatie per personeelslid.
Voor elke inspectie gedurende en na de uitvoering van de werken zal een retributie van 80 EUR per
uur en per personeelslid worden aangerekend.
3. De retributie onder 1, 2 wordt verhoogd met een retributie van 80 EUR per uur wanneer ten
onrechte beroep gedaan wordt op de brandpreventiedienst bij de uitvoering van de bouw- of
aanpassingswerken.
De tijd van de prestaties onder 1, 2, 3 vermeld, berekend per uur, is gelijk aan de som van de tijd
verlopen tussen het uur van aankomst ter plaatse en het uur van vertrek, en van de tijd die besteed

werd aan het nazicht van het dossier en het opstellen van het verslag. Elk begonnen uur wordt voor
een volledig uur aangerekend.
Onder m² zoals bedoeld in 1 wordt verstaan de maten die aangegeven zijn op de plannen die de
basis vormen voor een stedenbouwkundige aanvraag. De werkelijke maten van het gebouw zoals
het uiteindelijk werd opgetrokken, zullen slechts voor de berekening van de factuur in aanmerking
komen indien zij de opgegeven maten van de plannen voor de stedenbouwkundige aanvragen met
10% of meer overschrijden.

