
Meer weten? 
Op onze website www.zuidwestlimburg.be vind je meer informatie. 

Verantwoordelijke uitgever:  
Bert Swijsen, Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, Zwarte-Brugstraat 1, 3500 Hasselt 

NOODNUMMER 
112 Europees noodnummer voor brandweer, ziekenwagen en politie 

 

Altijd paraat. Maar wie betaalt?  
De brandweer staat altijd paraat.  
Om branden te blussen, om mens en dier in nood te redden. Ook voor andere, 
niet zo dringende opdrachten kun je een beroep op de brandweer doen.  
Sommige interventies zijn gratis, voor andere opdrachten moet je een retributie 
of bijdrage betalen. 
 
In deze brochure vind je een overzicht van gratis en betalende interventies.  
 
De exacte bedragen vind je terug in het retributiereglement op onze website 
www.zuidwestlimburg.be. 

http://www.zuidwestlimburg.be


 

Welke interventies zijn gratis en welke  taken, door de brandweer uitgevoerd, moet je betalen? 

In deze brochure vind je een summier overzicht. De juiste bedragen voor elke  taak worden be-

paald door de zoneraad. Op onze website zuidwestlimburg.be — onder de rubriek Downloads 

— vind je meer info over de juiste bedragen. 

Gratis interventies: 
 

• Brand bestrijden 

• Brandgevaar of ontploffingsgevaar vermijden 

• Mensen redden (uit een voertuig, uit water, onder puin, uit een lift, bij elek-
trocutie, …) 

• CO-meting 

• Ambulanciers bijstaan bij dringend ziekenvervoer 

• Dieren in nood redden 

• Helpen bij overstromingen en rampen (kelders leegpompen, stormschade 
helpen opruimen, …) 

 
Ook voor een vermoeden van brand of een ander gevaar rukken we uit. Denk aan: een ver-
moedelijke bom die er achteraf geen blijkt te zijn, brandgeur die afkomstig blijk te zijn van een 
te felle barbecue, waarneming gasgeur, loos brandalarm, … 

Betalende tussenkomsten: 
 
De kosten van onderstaande interventies, adviezen en materialen zijn niet noodzakelijk voor 
rekening van de persoon die de hulpdiensten contacteerde. De persoon voor wie de interven-
tie gebeurde, betaalt doorgaans de kosten. Als die persoon niet aansprakelijk is voor de ge-
beurtenis, kan hij het bedrag terugvorderen van degene die wel aansprakelijk is. In geval van 
een interventie of ziekenvervoer is een tussenkomst van de verzekering mogelijk. 
 
1. Dringend ziekenvervoer (via het noodnummer 100 of 112) 

Sinds het KB betreffende de facturatie aangaande een tussenkomst dringende genees-
kundige hulpverlening door een ambulancedienst van 28 november 2018 geldt een for-
faitair bedrag van 60 euro.  Meer info vind je op de website http://health.belgium.be  
 

2. Verdelging van wespennesten 
 
3. Opruimen en vrijmaken openbare weg (brandstoffen, na een ongeval…) 
 
4. Maatregelen om het milieu te beschermen 

Vervolg betalende tussenkomsten: 
 

5. Brandpreventie: 

• Advies bij aanvraag bouwvergunning 

• Advies bij aanvraag milieuvergunning 

• Brandveiligheidsattest voor publiek toegankelijke plaatsen 

• Plaatsbezoek en advies inzake preventie van brand en paniek 
 
6. Persluchtflessen (duikflessen, ademluchtflessen, … voor bv. duikclubs) 
 
7. Uitlenen van snelblustoestellen voor tijdelijke inrichtingen 
 
8. Stut- en beschermingswerken met inbegrip van dichtmaken van ramen en deuren, bijvoor-
beeld na inbraak. Voor het plaatsen van stutten rekenen we vanaf de 30ste dag een prijs per 
dag, per stut, aan. 
 
9. Stilleggen van alarmsignalen 
 
10. Openen van deuren bij niet-dringende interventies 
 
11. Leegpompen van lokalen, kelders, putten, rioleren, … als de oorzaak te wijten is aan de 

inwendige inrichting van het gebouw, aan slecht onderhoud of een technisch defect 
 
12. Inzetten brandweer als brandwacht bij evenementen 
 
13. Leveren van leidingwater 
 
14. Uitrukken voor het tweede loos brandalarm door technische storing automatisch brand-

meldsysteem per jaar (of vaker) 
 

15. Ook verbruiksmaterialen (bv. houten platen, dekzeilen, neutraliserende producten, de-
tergenten, …) rekenen we aan. 

Zijn vrijgesteld van retributie voor tussenkomsten 5, 12 en 13: 
 

• Jeugdverenigingen 

• Sociaal-maatschappelijke instellingen zonder winstoogmerk 

• Erkende onderwijsinstellingen 

• Gemeenten uit de zone 

De exacte bedragen die gelden voor de betalende interventies vind je terug op de 
website van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, www.zuidwestlimburg.be,  

http://health.belgium.be
http://www.zuidwestlimburg.be

