RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR PRESTATIES EN OPDRACHTEN INZAKE BRANDPREVENTIE
Gemeenteraad 03-09-2015

juridisch kader


De grondwet, in het bijzonder artikel 173



Het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 2, artikel 42, artikel 43, artikel 57, artikel 64, artikel
94, artikel 186, artikel 187, artikel 251, artikel 252 en artikel 253, § 1, 3°



De nieuwe gemeentewet, in het bijzonder artikel 133 en artikel 135, § 2



De wet van 31 december 1963 op de civiele bescherming (en latere wijzigingen),
inzonderheid artikel 2bis, artikel 2bis.1, artikel 2bis.2 en artikel 2bis.3



De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, in het bijzonder artikel 176



Het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de opdrachten van de hulpdiensten
die verhaald kunnen worden en degene die gratis zijn (met bijlagen en latere wijzigingen), in
het bijzonder artikel 4



Het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2012 houdende de vaststelling van de
wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de lokale en provinciale
besturen



De omzendbrief BB 2011/01 van 10 juni 2011 uitgaande van de Vlaamse minister van
Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, houdende de
coördinatie van de onderrichtingen inzake gemeentefiscaliteit

Beslissing:
artikel 1: Met ingang van 14 september 2015 dient een retributie betaald te worden als vergoeding
voor de geleverde prestaties en de uitgevoerde opdrachten inzake brandpreventie door de
Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1.
artikel 2: Onder prestaties en 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 ter zake, het afleveren van adviezen of attesten inzake brandbescherming,
het onderzoek ter plaatse en de inspectie ter plekke gedurende (of na) de uitvoering van de werken en
het opstellen van een uitvoeringsverslag.
Dit omvat onder meer het nazicht van de plannen van nieuwe constructies en van grondige
transformatiewerken van bestaande gebouwen, de opmaak van verslagen met te treffen maatregelen,
en de bezoeken ter plaatse tijdens en na de werken, evenals de plaatsbezoeken en de opmaak van
verslagen in het kader van de bescherming tegen brand en paniek.
artikel 3: De retributie is verschuldigd door de aanvrager of de houder van de stedenbouwkundige,
verkavelings- of omgevingsvergunning, of door de aanvrager van een inspectiebezoek, waarvoor de
burgemeester (of diens plaatsvervanger of gevolmachtigde ) namens de gemeente een opdracht van
brandpreventie aan de hulpverleningszone heeft aangevraagd.

artikel 4: Het bedrag van de gemeentelijke retributie is gelijk aan de zonale retributie die aan de
gemeente aangerekend en gefactureerd wordt, verhoogd met 50,00 EUR als bijkomende
prestatievergoeding.
artikel 5: Dit reglement treedt in werking op 14 september 2015 en is van toepassing op alle
aanvragen en dossiers die vanaf die datum worden ingediend, of die vroeger werden ingediend, maar
pas op 14 september 2015 (of later) ontvankelijk en volledig verklaard worden.
artikel 6: De betaling van de retributie kan gebeuren in speciën, op elektronische wijze of (bij voorrang)
door overschrijving. De betaling dient te gebeuren ten spoedigste na mededeling van de
verschuldigde vergoeding (doch uiterlijk binnen de 30 dagen na de toezending van de
betalingsuitnodiging).
artikel 7: Bij niet betaling of bij gebrek aan vrijwillige betaling zal de invordering en vervolging
gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het gemeentedecreet of overeenkomstig de regelen van
het burgerlijk recht.
artikel 8: Het college van burgemeester en schepenen wordt bij deze gemachtigd om het bedrag van
het tarief aan te passen en om desgevallend ook de wijze van inning te wijzigen.
artikel 9: Dit reglement zal onverwijld door de burgemeester worden bekendgemaakt door middel van
een aanplakbrief die het onderwerp van het reglement vermeldt, de datum van de beslissing waarbij
het reglement werd aangenomen, en in voorkomend geval de beslissing van de toezichthoudende
overheid. De aanplakbrief zal worden opgehangen op een aanplakbord aan het gemeentehuis en zal
minstens twintig dagen aangeplakt blijven. De aanplakbrief vermeldt de plaats waar de tekst van het
reglement ter inzage ligt van het publiek. De bekendmaking en de datum van bekendmaking van dit
reglement zal moeten blijken uit de aantekening in een speciaal daartoe gehouden register.
Tevens zal dit reglement worden bekendgemaakt op de gemeentelijke website, met vermelding van
zowel de datum waarop het reglement werd aangenomen als de datum waarop het reglement op de
website werd bekendgemaakt.
artikel 10: Een kopie van dit besluit zal binnen de twintig dagen verzonden worden naar de
provinciegouverneur, via het Agentschap Binnenlands Bestuur, afdeling West-Vlaanderen, Burg 4,
8000 Brugge, ter kennisgeving en met het oog op de uitoefening van het algemeen bestuurlijk
toezicht.

