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Overzicht van de geïndexeerde tarieven voor het kalenderjaar 2017 

A.  Allerlei prestaties (kostprijs per uur) 

 

Omschrijving Normaal tarief Nacht tarief Weekend tarief 

1. Stilleggen van een alarmsignaal € 359 € 422 € 614 

2. Nutteloze interventie naar aanleiding van een 
falend technisch alarm. 
 - eerste nutteloos alarm 
- elk nutteloos alarm dat volgt binnen een periode 

van 12 maanden te rekenen vanaf het vorige 

 
 

Gratis 
€ 359 

 
 

Gratis 
€ 422 

 
 

Gratis 
€ 614 

3. Toegang verschaffen tot een woning ingevolge 
o.m. verlies van een sleutel , zich zelf 
buitensluiten,… 

 
€ 359  (*) 

 
€ 422  (*) 

 
€ 614  (*) 

4. Recupereren van sleutels verloren in een riolering, 
afvoerbuizen, waterlopen, septische putten,… 

 
€ 229 

 
€ 260 

 
€ 354 

5. Opvissen van vervoersmiddelen en andere 
materialen uit waterlopen, vijvers en andere 
wateren. 

€ 359 
+ € 229  (** ) 

 € 422 
+ € 260  (** ) 

€ 614 
+ € 354  (** ) 

6. Leveren van water (geen drinkwater) wanneer er 
door overmacht (uitvallen waterpomp, 
onbruikbaar zijn waterleiding, enz… ) een tekort is 
aan water en in geval er reële nood is aan water: 

      - inzet tankwagen en personeel  

      - verbruik water per m³ 

     Het vullen van zwembaden,vijvers, waterputten 
e.d. is geen taak voor de brandweerdiensten en 
kan enkel gebeuren indien dit niet via de 
watermaatschappij kan gebeuren. 

 
 
 
 

€ 187 

€ 6  

 
 
 
 

€ 208 

€ 6  

 
 
 
 

€ 271 

€ 6  

7. Wegnemen of beveiligen van een antenne, 
afsluiting, gevelelementen, bomen, enz… welke op 
de openbare weg dreigen te vallen of welke de 
openbare veiligheid  in het gedrang kunnen 
brengen. (Gratis bij stormweer of bij noodweer 
zoals aangekondigd in de berichtgeving van het 
KMI, tenzij er sprake is van kennelijk slecht 
onderhoud.) 

€ 546  (*) € 630  (*) € 884  (*) 

8. Verwijderen of herplaatsen van omgewaaide 
verkeersborden, werfafsluitingen e.d. als gevolg 
van het onvoldoende verankeren of bevestigen 
ervan. (Ook bij stormweer of hevige wind zoals 
aangekondigd in de berichtgeving van het KMI.) 

 

€ 359  (*) € 422  (*) € 614  (*) 
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9. Leegpompen van een ruimte. (Gratis bij stormweer 
of bij noodweer zoals aangekondigd in de 
berichtgeving van het KMI, tenzij er sprake is van 
kennelijk slecht onderhoud.) 

€ 359  (*) € 422  (*) € 614  (*) 
 

10. Tussenkomsten bij wateroverlast ten gevolge van 
slecht onderhouden dakgoot en andere 
afvoerkanalen, ook bij stormweer of bij noodweer 
zoals aangekondigd in de berichtgeving van het 
KMI. 

€ 359  (*) € 422  (*) € 614  (*) 
 

11. Reinigen van oppervlakten ingevolge o.m. 
verkeersongevallen, milieuvervuiling, verlies van 
lading, enz… De verbruikte producten en andere 
kosten worden aan kostprijs aangerekend.  

€ 454  (*) € 504 (*) € 654 (*) 
 
 

12. Tussenkomsten inzake beveiligingswerken van 
gebouwen (dichtmaken raam, deur, stutten enz…) 
Dit kan enkel gebeuren indien er geen aannemer 
kan gevonden worden welke deze werken kan 
uitvoeren ( = buiten diensturen). 

€ 375 € 416 € 541 

13. Losmaken van slot van gemotoriseerde en niet 
gemotoriseerde voertuigen. 

€ 229 € 260 € 354   

14. Vrijmaken van een schoorsteenkanaal (o.a. 
nesten).  

€ 447 € 500 € 661 

15. Bijstand  

A) Mankracht 
B) Horizontale evacuatie 
C) Signalisatiewagen 

 

 

€ 359 
€ 447 
€ 146 

 

€ 422 
€ 500 
€ 156 

 

€ 614 
€ 661 
€ 187 

B. Allerlei prestaties (kostprijs per prestatie) 

 

Omschrijving  

Tarief 

16.  Onschadelijk maken of vernietigen van wespennesten Indien 
een eerste interventie geen voldoening geeft zal bij een volgende 
tussenkomst geen vergoeding gevraagd worden.         

€ 40 
 

 

Omschrijving Normaal tarief Nacht tarief Weekend tarief 

17. Redden van dieren indien gevolg van nalatigheid 
van de eigenaar of het niet genomen hebben van 
afdoende afschermende maatregelen: 
- kleine huisdieren (honden, katten,…) 
- andere dieren 

 
 
 

€ 104 
€ 359 (*) 

+ € 229 (** ) 

 
 
 

€ 156 
€ 422 (*) 

+ € 260 (** ) 

 
 
 

€ 208 
€ 614 (*) 

+ € 354 (** ) 
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18. Vangen van  loslopende dieren: 
- honden (en andere kleine huisdieren) 
- andere dieren  

 
€ 104 

€ 359 (*) 
+ € 229 (** ) 

 
€ 156 

€ 422 (*) 
+ € 260 (** 

 
€ 208 

€ 614 (*) 
+ € 354 (**) 

(*) Prijs op basis van het nodige materiaal en personeel voorzien voor deze tussenkomst met een 
maximale duur van 1 uur – indien bijkomende middelen of personeel nodig zijn of wanneer de 
tussenkomst langer dan 1 uur in beslag neemt zullen de extra kosten aangerekend worden volgens 
de tarieven opgenomen in deel C en D van deze bijlage. 

(** ) Meerprijs indien duikteam opgeroepen wordt. 

C. Gebruik / inzet / onderhoud materiaal 

 Gebruik groot materiaal § 1.

Omschrijving  Kostprijs per uur 
(zonder personeel) 

Autopomp – tankwagen  € 104 

Autoladder – auto elevator  € 130 

Materiaalwagen € 104 

Schuimautopomp / container € 104  

Vrachtwagen andere dan hierboven opgegeven € 104 

Snelle hulpwagen € 104  

Signalisatievoertuig € 104  

Duikerswagen € 104  

Bestelwagen € 52  

Dienstwagen   € 52 

Commandowagen € 78 

CP-OPS container € 104 

Motorboot € 78 

Aanhangpompen € 78 

Veegmachine € 78 

Containerbak € 52 

Autopomp – tankwagen  € 104  
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 Gebruik klein materieel § 2.
 

Omschrijving  Kostprijs  

Persleidingen diameter 45/70: 
- per dag  
- na 30 dagen worden ze als aangekocht beschouwd 

 
€ 5  
€ 156 per stuk 

Oliekeerscherm per 5 meter (reiniging na gebruik niet inbegrepen). € 6 per dag  

Zandzakjes  (gratis in geval van noodweer) 
a) Ongevuld en zelf afgehaald (per 10 stuks af te nemen) 
b) Gevuld en zelf afgehaald (per 10 stuks af te nemen) 

 
€ 20 per 10 stuks 
€ 30 per 10 stuks 

Steunvijzels (ongeacht het aantal)   
- eerste 5 werkdagen  
- 6de dag tot 30ste dag  
- na 30 dagen worden ze als aangekocht beschouwd  

 
gratis 
€ 21 per dag 
€ 187 per stuk 

Balken Werkelijke kostprijs 

Dekzeilen (als verloren ) Werkelijke kostprijs 

Koorden (als verloren) Werkelijke kostprijs 

Platen Werkelijke kostprijs 

Constructieplanken Werkelijke kostprijs 

Panlatten Werkelijke kostprijs 

Absorberende middelen Werkelijke kostprijs 

Detergenten  Werkelijke kostprijs 

Spillbags Werkelijke kostprijs 

Wegwerpkledij nodig voor interventies (wegwerpoverall, 
handschoenen,enz…) 

Werkelijke kostprijs 

 Diversen § 3.

Omschrijving Kostprijs 

Reinigen materieel (bv oliekeerscherm of sterk vervuilde materialen, 
werktuigen of voertuigen) 

Werkelijke Kostprijs 

Wassen, reinigen, ontsmetten kledij bij abnormale vervuiling of besmetting. € 26 per set 

Vervangen van niet te wassen en/of te ontsmetten kledij als gevolg van 
vervuiling of een besmetting. 

Werkelijke kostprijs 
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D. Inzet (extra) personeel (kostprijs per uur) 

Omschrijving Normaal tarief Nacht tarief Weekend tarief 

Brandweerman en korporaal € 42 € 52 € 83 

Onderofficier  € 47 € 58 € 94 

Officier  € 57 € 72 € 114 

E. Tussenkomst van derden opgevorderd door de brandweer 

Omschrijving  Kostprijs  

De kosten voortvloeiend uit de prestaties die door derden uitgevoerd worden op 
vraag van de hulpdiensten en die ten laste komen van de brandweer. (vb. 
slotenmaker, schrijnwerker, lifttechnicus, kraanman en ander 
personeel/materiaal volgens de aard van de interventie) 

Werkelijke kostprijs  

F. Brandpreventieopdrachten 

Een retributie wordt geheven op alle uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of 

het reglement de kosteloosheid niet oplegt. 

Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die de wettelijke en 
andere normen inzake het voorkomen van brand betreffen. 

Een prestatie bestaat uit de brandpreventieopdracht zelf, alsook de tijd besteed aan 
voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling en nabesprekingen. 

Voor elke prestatie wordt minimaal één uur aangerekend. 

 

1. Vrijblijvende prestaties op aanvraag 
 

Vrijblijvende prestaties op aanvraag zijn de prestaties waarvan de uitvoering niet aan de zone wordt 
voorbehouden door een uitdrukkelijke wettelijke bepaling en die enkel op aanvraag plaatsvinden. 
Dergelijke prestaties kunnen (en mogen) in principe ook door een derde uitgevoerd worden die zich 
in de materie gespecialiseerd heeft. 

 

Omschrijving  Kostprijs 

Opstart en verwerking dossier (tot max. 1 uur)  € 101 
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Per bijkomend kwartier € 25 

Forfait verplaatsingskost per verplaatsing (heen en terug) € 37 

 

2. Prestaties waarvan de uitvoering door een uitdrukkelijke wettelijke bepaling aan de zone 
wordt voorbehouden  

Het betreft prestaties in kader van brandpreventieopdrachten waarvoor enkel de zone bevoegd is.  
 

Omschrijving Kostprijs 

Standaardverslag zonder bijkomend onderzoek gratis 

Opstart en verwerking dossier (tot max. 1 uur)  € 83 

Per bijkomend kwartier € 21 

Forfait verplaatsingskost per verplaatsing (heen en terug) € 31 

Forfait bijkomende administratieve kosten m.b.t. het opvragen van dossiers, 
doorsturen dossiers of het nemen en opsturen van kopies, e.d. 

€ 31 

Prijs per kopie € 0,2 

G. Brandpreventie en bewaking bij evenementen 

Brandpreventie en bewaking bij evenementen betreft alle adviesverleningen, controlebezoeken, 
alsook brandwacht en brandweerbewaking bij evenementen. 
 
De tijd besteed aan voorbesprekingen, studie van plannen, dossierbehandeling en nabesprekingen, 
worden mee in rekening gebracht. 
 

1. Vrijblijvende prestaties op aanvraag 

Vrijblijvende prestaties op aanvraag zijn de prestaties waarvan de uitvoering niet aan de zone wordt 
voorbehouden door een uitdrukkelijke wettelijke bepaling en die enkel op aanvraag plaatsvinden.  
Dergelijke prestaties kunnen (en mogen) in principe ook door een derde uitgevoerd worden die zich 
in de materie gespecialiseerd heeft. 
 

Omschrijving Kostprijs 

Verslag waarbij bijkomend onderzoek vereist is en desgevallend een 
controlebezoek ter plaatse: 

- Opstart en verwerking dossier (tot max. 1 uur) 
- Per bijkomend kwartier 

 

 
 

€ 101 
€ 25 

Forfait verplaatsingskost per verplaatsing (heen en terug) € 37 
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2. Prestaties waarvan de uitvoering door een uitdrukkelijke wettelijke bepaling aan de zone 
wordt voorbehouden  

Het betreft prestaties in kader van brandpreventieopdrachten waarvoor enkel de zone bevoegd is.  
 

Omschrijving Kostprijs 

Standaardverslag zonder bijkomend onderzoek gratis 

Verslag waarbij bijkomend onderzoek vereist is en desgevallend een 
controlebezoek ter plaatse: 

- Opstart en verwerking dossier (tot max. 1 uur) 
- Per bijkomend kwartier 

 

 
 

€ 83 
€ 21 

Brandwacht en brandweerbewaking bij o.a. vuurwerk, andere 
evenementen…. 

IN REGIE  
(in functie van de risicoanalyse 
en volgens normaal, nacht en 

weekend tarief) 
Forfait verplaatsingskost per verplaatsing (heen en terug) € 31 

H. Afvalverwerking 

Omschrijving Kostprijs 

Niet gevaarlijk afval forfait tot 50 kg € 21 

Niet gevaarlijk afval per extra kg (boven de 50 kg) € 0,4 

Gevaarlijk afval Volgens kostprijs 

I. Afvoeren kadavers 

Omschrijving Kostprijs 

Afvoeren kadavers e.d. Werkelijke kostprijs 

J. Andere prestaties dan deze opgenomen in bovenstaande tabellen 

Omschrijving van de prestatie  

Andere prestaties Werkelijke kostprijs 

 

 
 


