UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD
Zitting van 26 februari 2015
Aanwezig

Voorzitter
Burgemeester
Schepenen
Raadsleden

Secretaris

Jean DUIJSENS
Huub BROERS
Jacky HERENS, José SMEETS,
Anne-Mie PALMANS-CASIER, Jean LEVAUX, Armel WYNANTS, Yolanda
DAEMS, Grégory HAPPART, Rik TOMSIN, Benoît HOUBIERS,
Jean-Marie GEELEN, Mathieu PAGGEN
Dragan MARKOVIC

PUNT 3.
Retributiereglement voor de prestaties van de preventiedienst brandweerzone Oost-Limburg
De raad
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen
Gelet op het hersteldecreet van 23 januari 2009
Gelet op de Nieuwe Gemeentewet voor de artikelen die nog van toepassing zijn
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen
Gelet op het decreet van 28 april 1993 houdende regeling voor het Vlaamse gewest van het administratief toezicht
op de gemeenten en latere wijzigingen
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming met verwijzing naar artikel 201 van de
wet van 15 mei 2007;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op de artikelen 2bis,
2bis.1, 2bis.2 en 2bis.3, zoals gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003, de wet van 27 december 2004 en de wet
van 25 april 2007;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen
verhaald worden en diegene die gratis zijn;
Gelet op het retributiereglement van de interventies brandweer Bilzen – Voeren van 27 augustus 2009
Gelet op het retributiereglement voor de door de Brandweer verrichte prestaties van brandpreventie in Voeren van
25 januari 2011
Gelet op het retributiereglement voor de door de Brandweer verrichte prestaties van brandpreventie in de
gemeente Voeren van 20 februari 2014
Gelet op artikel 85 van de wet 24/12/1976 dat bepaalt dat de kosten van de interventies ter bestrijding van
vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, van de interventies tot wegwerken, neutraliseren of vernietigen
van giftig afval en van de interventies die buiten de wettelijke opdrachten uitgevoerd worden, verhaald moeten
worden
Gelet op het koninklijk besluit van 7 april 1995 waarin bepaald wordt dat de interventies voor dringende medische
hulp worden verhaald volgens het éénheidstarief
Gelet op artikel 2bis/1, §1, lid 1 van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming waarin
bepaald wordt dat de kosten van de prestaties verricht buiten de interventies bedoeld in artikel 2bis, §1 (zijnde de
niet-wettelijke opdrachten), moeten verhaald worden door de gemeente en de Staat ten aanzien van de
begunstigde van deze prestatie
Gelet op de wettelijke en decretale bepalingen terzake

Overwegende de definitieve start van de hulpverleningszone Oost-Limburg op 1 januari 2015
Overwegende de beraadslaging van de zoneraad, Brandweerzone Oost-Limburg op 9 januari 2015 waarin de
retributie voor sommige tussenkomsten van de brandweerzone ten laste van natuurlijke of rechtspersonen
vastgelegd werd
Overwegende het voorstel van een gedelegeerde van een instelling van Toerisme voor Allen om artikel 5 ook nog
aan te vullen met “of door TOERISME VLAANDEREN” in het kader van het decreet Toerisme voor Allen” en
Overwegende dat dit voorstel tegemoet komt aan het verschaffen van sociale toeristische mogelijkheden zoals
gepromoot door de overheden
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Artikel 1

De kosten van de adviezen in het kader van brandpreventie worden door de gemeente Voeren
zelf afgerekend

Artikel 2

Afrekening preventieverslagen
Het onderzoek van de dossiers met betrekking tot de aanvraag van een stedenbouwkundige
vergunning, met het oog op het bouwen van nieuwe constructies, het verbouwen van bestaande
constructies of een milieuvergunning voor een nieuwe installatie of uitbating of een wijziging van
een installatie of uitbating, geven aanleiding tot de betaling van dossierkosten ten bedrage van
110 €

Artikel 3

De onderzoeken van de toepassing van de wetten, verordeningen en regels van goed
vakmanschap in verband met de preventie tegen brand en paniek van gebouwen, instellingen of
exploitaties, bezoeken aan of onderzoeken van occasionele exploitaties, instellingen,
feestelijkheden of manifestaties, de periodieke controles van schouwburgzalen en bioscoopzalen,
bezoeken aan studentenhuizen en kamerwoningen, aan publiek toegankelijke plaatsen en
logiesverstrekkende bedrijven, controles van de goede uitvoering van de volgens artikel 1 en
onderhavig artikel opgestelde preventiemaatregelen, evenals al de verslagen, attesten en
adviezen, die dienaangaande opgesteld worden, geven aanleiding tot de betaling van een
uurvergoeding van 25€
Voor elke prestatie wordt minstens één uur aangerekend. Elk volgend halfuur wordt in rekening
gebracht. Voor de duur van de prestaties wordt in aanmerking genomen de tijd die verlopen is
tussen het uur van vertrek en het uur van terugkomst in de brandweerkazerne van vertrek
vermeerderd met de duur van de prestaties.

Artikel 4

De dossierkosten vermeld onder artikel 2 worden niet aangerekend:

-

voor de eerste controle van de goede uitvoering van de brandpreventiemaatregelen evenals voor
elke bijkomende controle tijdens de uitvoering van de werken van een volgens artikel 2 geopend
dossier.
voor de eerste hercontrole van de goede uitvoering van de brandpreventiemaatregelen evenals
voor elke bijkomende controle tijdens de uitvoering van de werken van een volgens artikel 2
geopend dossier.

-

Artikel 5

Er worden geen kosten aangerekend voor de in artikelen 2 en 3 vermelde prestaties:
voor gebouwen geëxploiteerd door de gemeentelijke besturen, O.C.M.W. – besturen, die deel
uitmaken van de gemeente Voeren;
voor scholen;
voor zorgverlenende instellingen, zoals ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, tehuizen voor
gehandicapten en anders validen;
voor gebouwen, installaties en instelling van organisaties en verenigingen die door de gemeente
Voeren of door TOERISME VLAANDEREN in het kader van het decreet TOERISME VOOR
ALLEN worden ondersteund
voor gebouwen, installaties en instellingen van organisaties en verenigingen die door de
gemeente Voeren worden ondersteund;
voor de onderzoeken, het opstellen van de verslagen en de eerste hercontrole van de uitvoering
van de preventiemaatregelen, uitgevoerd in opdracht van de burgemeester van Voeren, in
gebouwen, installaties of instellingen en zonder dat de eigenaar, huurder of uitbater ervan hierom
gevraagd heeft en/of zonder dat ze voor de eigenaar, huurder of uitbater noodzakelijk zijn voor het
bekomen van een vergunning of attest. Indien echter bij de eerste hercontrole blijkt dat niet
voldaan werd aan de gestelde eisen en bijkomende onderzoeken, controles of verslagen nodig
zijn, wordt een dossier opgestart en aangerekend volgens artikel 3.

-

-

Artikel 6

De betaling van de tussenkomst is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen ten
voordele van wie of door de schuld van wie de tussenkomst van de dienst gevraagd wordt.
Ook al wordt het werk of de door de brandweer geadviseerde preventiemaatregelen niet
uitgevoerd, dient de tussenkomst alleszins betaald, omdat de verrichtingen van de brandweer niet
gekoppeld zijn aan het verdere verloop van het dossier.

Artikel 7

De tussenkomst dient betaald te worden binnen de 30 dagen na toezending van de factuur. Bij
gebrek aan betaling in der minne zal het verschuldigde bedrag burgerrechtelijk ingevorderd
worden.

Artikel 8

De kosten voor preventieverslagen opgesteld door de brandweer op het grondgebied van de
gemeente Voeren worden gefactureerd en geïnd door de gemeente Voeren via het
rekeningnummer BE22 0910 0049 6547

Artikel 9

Bij niet betaling van de ‘onbetwiste’ en opeisbare retributie wordt de aanmaningsprocedure
opgestart (1ste aanmaning zonder kosten, 2de aanmaning met aanrekening van de kosten voor
de aangetekende zending), die kan leiden tot uitvaardiging van een dwangbevel door de financieel
beheerder. Een dergelijk dwangbevel wordt betekend bij gerechtsdeurwaarderexploot (cfr. artikel
94 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen).
Bij niet betaling van de ‘betwiste’ en opeisbare retributie wordt deze burgerrechtelijk ingevorderd.

Artikel 10

Het retributiereglement genomen door de gemeenteraad op 27 maart 2014 wordt ingetrokken en
vervangen door huidig besluit

Artikel 11

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015

Artikel 12

Een afschrift van deze beslissing wordt, in toepassing van artikel 253 §1-3° van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, overgemaakt aan:
-
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