KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2007 TOT VASTSTELLING VAN DE OPDRACHTEN VAN
DE HULPDIENSTEN DIE KUNNEN VERHAALD WORDEN EN DIEGENE DIE GRATIS ZIJN.
(B.S. 14.05.2007)

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel
2bis, ingevoegd bij de wet van 28 maart 2003, en op artikel 2bis /1, ingevoegd bij de wet van 27
december 2004;
Gelet op het koninklijk besluit van 9 augustus 1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en
verhaal van de kosten van sommige interventies en prestaties van de gemeentelijke
brandweerdiensten;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 1 augustus 2005;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 30 oktober 2006;
Gelet op het advies nr. 41.166/2 van de Raad van State, gegeven op 14 februari 2007;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

§ 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term « gemeente » ook een
brandweerintercommunale en de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende
Medische Hulp bedoeld.
De term « gemeenteraad » slaat ook op het bevoegde orgaan van de intercommunale of van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Art. 2. De volgende opdrachten worden gratis uitgevoerd 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 [,uitgezonderd de afdekking
met een zeil van een gebouw niet bedoeld in 2°];
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.
Aldus aangevuld bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 2 (inw. 7 november 2013) (B.S. 28.10.2013)
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Aldus aangevuld bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 1 (inw. 7 november 2013) (B.S. 28.10.2013)

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

1° minister : de Minister die bevoegd is voor Binnenlandse Zaken;
2° gemeente : de gemeente die beschikt over een openbare brandweerdienst;
3° opdrachten : de opdrachten bedoeld in artikel 2bis, § 1, van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming, uitgezonderd de dringende medische hulpverlening;
4° begunstigde : de fysieke persoon of de rechtspersoon in wiens belang de interventie uitgevoerd
wordt;
5° 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;
6° falend technisch alarm : het alarmeren van de hulpdiensten veroorzaakt door een slecht
functionerend detectiesysteem;
7° loos alarm : het te goeder trouw verwittigen van de hulpdiensten, terwijl een uitruk niet nodig
was.
[8° hulpverleningszone : de hulpverleningszone bedoeld in artikel 5 van de wet van 15 mei 2007
betreffende de civiele veiligheid.]

1

Art. 3. § 1. Onverminderd [artikel 2bis /2, § 2] van de wet van 31 december 1963 betreffende de
2
civiele bescherming [en artikel 179, § 2, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele
veiligheid], kunnen verhaald worden ten laste van hun begunstigden, de kosten veroorzaakt:
1

Aldus gewijzigd bij K.B. van 16 juli 2009, art.1, 1° (inw. 6 september 2009) (B.S. 27.08.2009)
Aldus ingevoegd bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 3 (inw. 7 november 2013) (B.S. 28.10.2013)

2

1° door de opdrachten die niet opgesomd zijn in artikel 2 [met inbegrip van de kosten,
voortvloeiend uit de interventies die door derden uitgevoerd worden op vraag van de
hulpdiensten, en die ten laste komen van deze diensten.]
2° door de interventies naar aanleiding van een falend technisch alarm.
Aldus gewijzigd bij K.B. van 16 juli 2009, art.1, 2° (inw. 6 september 2009) (B.S. 27.08.2009)

§ 2. […]
Opgeheven bij K.B. van van 16 juli 2009, art.1, 3° (inw. 6 september 2009) (B.S. 27.08.2009)

Art. 4. [Vervangen bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 4 (inw. 7 november 2013)(B.S. 28.10.2013) - Van
1
de opdrachten bedoeld in artikel 3, stelt de hulpverleningszone , voor de operationele dienst waarvan
ze voor het beheer instaat, de lijst op met de opdrachten waarvan de kosten verhaald worden en met
hun tarief.]
[De kosten van de interventies van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming worden
door de Staat verhaald volgens de bepalingen vastgesteld in bijlage 1.]
Aldus aangevuld bij K.B. van 16 juli 2009, art.2 (inw. 6 september 2009) (B.S. 27.08.2009)

Art. 5. Uiterlijk op het einde van de maand die volgt op de maand gedurende dewelke de te betalen
opdracht plaatsgevonden heeft, stelt de leider van de operaties een verslag op dat toelaat de te
verhalen kosten te berekenen en de schuldenaar aan te duiden.
Art. 6. De factuur moet opgestuurd worden binnen een redelijke termijn, vanaf de datum van
identificatie van de bestemmeling.

1

Voor de uitvoering van de bepalingen bedoeld in artikel 4 van ditzelfde besluit, moet, tijdens de periode die
voorafgaat aan de inplaatststelling van de hulpverleningszone, onder het woord "hulpverleningszone", het woord
"gemeente" verstaan worden. (K.B. van 14 oktober 2013, art. 7 (inw. 7 november 2013)(B.S. 28.10.2013)
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Art. 8. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
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Art. 7. Het koninklijk besluit van 9 augustus 1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en verhaal
van de kosten van sommige interventies en prestaties van de gemeentelijke brandweerdiensten wordt
opgeheven.

[Vervangen bij K.B. van 19 juli 2010, art. 1, inw. 6 september 2009) (B.S. 13.08.2010) –
BIJLAGE 1
REGLEMENT VOOR VERHAAL VAN DE KOSTEN VAN BEPAALDE INTERVENTIES VAN DE
OPERATIONELE EENHEDEN VAN DE CIVIELE BESCHERMING

I. FORFAIT
De volgende technische hulpverleningswerkzaamheden worden verhaald op forfaitaire basis :
INTERVENTIES
Hulp aan de ambulanciers
Ziekenvervoer van personen die niet kunnen vervoerd
worden in een ambulance
Verwijderen of vernietiging van insectennesten

FORFAIT
75 € + 1,5 €/km
75 € + 1,5 €/km
75 €

Deze bedragen worden gekoppeld aan de spilindex van 138,01[en aangepast op 1 januari van elk
jaar].
Aldus aangevuld bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 5 (inw. 7 november 2013) (B.S. 28.10.2013)

II. UURBASIS
De volgende interventies worden verhaald op uurbasis :

Aldus vervangen bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 6 (inw. 7 november 2013)(B.S. 28.10.2013)

De hierna vermelde bedragen worden gekoppeld aan de spilindex van 138,01[en aangepast op 1
januari van elk jaar].
Aldus aangevuld bij K.B. van 14 oktober 2013, art. 5 (inw. 7 november 2013) (B.S. 28.10.2013)

Het te verhalen bedrag wordt berekend zoals volgt :
A. Personeelskosten
14 € per uur per ingezet personeelslid, ongeacht zijn graad of zijn hoedanigheid (vrijwilliger of
beroeps).
B. Kosten van het materieel dat ter plaatse wordt gebruikt

Type materieel
3
Voertuig met cilinderinhoud minder dan 2 000 cm
3
Voertuig met cilinderinhoud van 2 000 tot 4 500 cm
3
Voertuig met cilinderinhoud meer dan 4 500 cm
Ander gemotoriseerd werktuig of motortuig
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1. [De andere technische hulpverleningswerkzaamheden dan diegene bedoeld in punt I;]
2. De bestrijding van vervuiling en het vrijkomen van gevaarlijke stoffen;
3. De preventieve opdrachten, uitgezonderd de opdrachten die worden uitgevoerd op verzoek van
een provinciegouverneur of van een gouverneur van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad;
4. De drinkwaterbevoorrading van de distributiemaatschappijen;
5. De waterbevoorrading van natuurlijke personen en rechtpersonen, uitgezonderd bij schadegevallen
en interventies uitgevoerd omwille van humanitaire redenen;
6. De interventies naar aanleiding van een loos technisch alarm;
7. De interventies bedoeld in artikel 2bis /1, § 1, eerste lid, van de wet van 31 december 1963
betreffende de civiele bescherming.

C. Verplaatsingskosten
1,5 € per kilometer voor elk type voertuig.
D. Kosten van de gebruikte producten
De werkelijke kostprijs van de gebruikte producten, met uitzondering van brandstof en smeermiddelen,
wordt in rekening gebracht.

E. Duur van de interventies
Voor de personeelskosten wordt de duur van de interventies berekend vanaf het vertrek in de kazerne
van de operationele eenheid tot aan de terugkeer in de kazerne.
Voor de gebruikskosten van het materieel, is de in aanmerking genomen duur de effectieve
gebruiksduur van het materieel, verplaatsingen niet inbegrepen.
In beide gevallen wordt verhaald per blok van 30 minuten. Elk begonnen blok van 30 minuten wordt
volledig verhaald.
F. Forfaitaire verhoging voor administratieve en diverse kosten
De administratieve en diverse kosten worden forfaitair vastgelegd op 12,5 % van het totale bedrag van
de gefactureerde kosten op uurbasis.
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Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 juli 2010 tot wijziging van het koninklijk
besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten die kunnen verhaald
worden en diegene die gratis zijn.]

