UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD.
Vergadering van 25 maart 2019.
Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J.
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M.
Aerts, L. Peeters, J. Van Esbroeck, M. Beyers, C. De Rydt, J. Duerloo, S. Van Looveren, C.
De Roeve, H. Beyers, D. Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, W.
Vanden Bergh, D. Arnold, raadsleden ;
V. Gabriels, algemeen directeur
Verontschuldigd: D. Van Aert en I. Verhaert, raadsleden.
Onderwerp: Punt 2: Goedkeuring van het retributiereglement voor de ziekenwagendienst.
De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting
Gelet op het artikel 170, § 4, van de Grondwet;
Gelet op het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 15 december 2014 over de retributie op de
ziekenwagendienst;
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming;
Gelet op de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met
latere wijzigingen;
Gelet op het K.B. van 9 augustus 1979 tot regeling van de wijze van vaststelling en verhaal van
kosten van sommige interventies en prestaties van de gemeentelijke brandweerdiensten;
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 de omzendbrief van 9 december 2013 van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel houdende aanpassing
van de tarieven zoals bepaald bij koninklijk besluit van 7 april 1995, en volgende;
Gelet op het K.B. van 28 november 2018 betreffende de facturatie naar aanleiding van een
tussenkomst dringende geneeskundige hulpverlening door een ambulancedienst; dat hierdoor
het gemeenteraadbesluit van 15 december 2014 over de retributie op de ziekenwagendienst
moet aangepast worden;
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Overwegende dat het noodzakelijk is een retributie te heffen op de tussenkomsten van de
ziekenwagen, om het hoofd te bieden aan de steeds stijgende onderhouds- en uitbatingskosten
die hiermee gepaard gaan;
Gehoord de voorzitter;
BESLUIT: met 23 jastemmen van Clarisse De Rydt, Wouter Vanden Bergh, Jan Van
Esbroeck, Jef Duerloo, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Domien Arnold, Koen Vanhees,
Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, Dieter Beyers,
Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Maggy Beyers, Wies Peeters, Sandra
Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh, Maarten De Bock, Jan Oerlemans
en Lukas Jacobs.
Artikel 1.Met ingang 1 januari 2019 en eindigend op 31 december 2019 wordt een retributie geheven op
sommige tussenkomsten van de ziekenwagen ten laste van natuurlijke personen of
rechtspersonen.
Art. 2.De kosten die aan de ziekenwagendienst worden veroorzaakt ingevolge interventies en
prestaties als hieronder bedoeld, worden op de natuurlijke- of rechtspersonen aan wie de dienst
verschaft wordt of door wiens toedoen de prestatie/ interventie wordt veroorzaakt, verhaald op
basis van het tarief zoals vastgesteld in het artikel 3.
Onder Interventies en prestaties wordt verstaan: dringende geneeskundige hulpverlening én
andere geneeskundige hulpverlening via dienst 100 (wet van 8 juli 1964).
Art. 3.Het tarief voor dringend vervoer via 100-oproep of via dokter/privé wordt bepaald op een
forfaitaire vergoeding van 60 euro.
Art. 4.De retributie is onmiddellijk betaalbaar, op eenvoudig bericht, door storting in de kas van de
gemeente, of door storting of overschrijving op de rekening van de gemeente.
Art. 5.Bij niet minnelijke regeling zal de inning ervan gebeuren bij burgerlijke rechtsvordering.
Art. 6.Een kopie van deze beslissing wordt bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:
Bij bevel:
Algemeen directeur

Voorzitter
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