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Algemeen 

Alle in deze tabel opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting, indien deze verschuldigd is. 

 

Hoofdstuk 1 Vergoedingen voor personele diensten 

1.1. het verrichten van wacht- en waakdiensten:     € 60,60 

 per personeelslid, per uur; 

1.2 het verrichten van diensten voor opleiding/training:    € 82,50 

per personeelslid, per uur; 

1.3 het verrichten van overige diensten:      € 60,60 

per personeelslid, per uur. 

 

Hoofdstuk 2 Vergoedingen voor administratieve diensten 

2.1 een afschrift van de begroting (programmabegroting):    € 54,70 

2.2 een afschrift van de jaarrekening/jaarverslag:     € 54,70 

2.3 bij voorintekening, binnen een door het dagelijks bestuur te stellen 

 termijn, van een exemplaar van de begroting/jaarrekening:   € 27,30 

2.4 een afschrift van een rapport/nota/beleidsstuk:   € 54,70 

2.5 brandmeldrapport GMZ, per stuk:      € 16,60 

2.6 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten 

  worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 

  een  andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina:  € 11,00 

2.7 gewaarmerkte afschriften  van stukken, voor zover daarvoor niet  

 elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief 

  is opgenomen, per pagina:       €    7,20 

2.8 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina in zwart-wit, 
A4- formaat: € 0,64 en A3-formaat € 1,02 

2.9 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze 
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen per pagina in kleur, A4- 
formaat: €  1,08 en A3-formaat €  1,65 

2.10 kaarten, tekeningen en afdrukken (al dan niet behorend bij de in de onderdelen 2.1.6 t/m 
2.1.9 genoemde stukken) voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of afdruk € 11,00, 
vermeerderd met € 5,53 voor elke 10 dm² waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of 
afdruk de 10 dm² te boven gaat; 

 

Hoofdstuk 3 Vergoeding voor het verrichten van rookproeven en/of metingen 

3.1 ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verrichten van een 
rookproef en/of meting, incl. transport: € 82,50 per uur per medewerker. 
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Hoofdstuk 4 Vergoedingen voor verrichtingen ten behoeve van persoonlijke bescherming middelen 

4.1 het vullen van een ademluchtcilinder, 200 bar,   € 11,00 per stuk 

4.2 het vullen van een ademluchtcilinder, 300 bar,   € 16,60 per stuk 

4.3 reinigen en controleren van een volgelaatmasker   € 21,90 per stuk 

4.4 reinigen en controleren van een zgn. half gelaatmasker  €   9,95 per stuk 

4.5 het controleren van een ademluchttoestel (jaarcontrole)  € 38,60 per stuk 

4.6 het controleren van een ademluchttoestel (kwartaalcontrole)  € 21,90 per stuk 

4.7 het controleren van een bodyguard     € 11,00 per stuk 

4.8 chemiehandschoenen keuring (jaarlijks)    €   9,95 per paar 

4.9 chemiehandschoenen reinigen en keuren na gebruik    € 19,80 per paar 

4.10 chemielaarzen keuren (jaarlijks)     € 12,00 per paar 

4.11 chemielaarzen reinigen en keuren na gebruik     € 19,90 per paar 

4.12 chemicaliënpak  jaarlijks  keuren     € 38,60 per stuk 

4.13 chemicaliënpak keuren na gebruik      € 54,70 per stuk 

4.14 chemicaliënpak reinigen en keuren na gebruik     € 60,60 per stuk 

4.15 duikmasker  reinigen en keuren na gebruik     € 33,20 per stuk 

4.16 duikmasker jaarlijks reinigen en keuren     € 65,90 per stuk 

4.17 redvest jaarlijks keuren      € 43,95 per stuk 

4.18 redvest gereedmaken na gebruik     € 16,60 per stuk 

4.19 brandweerhelm reinigen na gebruik incl. communicatie  € 33,20 per stuk 

4.20 reinigen uitrukkleding  (overall of broek en jas)    € 33,20 per pak 

 

Hoofdstuk 5 Vergoedingen uitrukken voor onechte (loze) en/of ongewenste (brand)meldingen 

5.1 voor het uitrukken naar een ongewenste of onechte brandmelding van het betreffende pand 
naar de Meldkamer Zeeland-West-Brabant, na overschrijding van de prestatie-eis zoals 
vermeld in het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie: € 607,00 per keer; 

5.2 voor het uitrukken naar een ongewenste of onechte brandmelding van het betreffende pand 
dat is aangesloten op een Particuliere Alarmcentrale (PAC) waar, voor de alarmopvolging, 
een beroep gedaan wordt op de overheidsbrandweer, in geval de PAC zich niet heeft 
gehouden aan het verificatieprotocol uit het “Protocol Automatische Branddoormelding via 
PAC naar RAC” van VEBON-NOVB : € 607,00 per keer; 

5.3 voor het uitrukken voor een brandmelding als gevolg van brandstichting of het spelen met 
vuur in de openbare ruimte: € 607,00 per keer; 

5.4 voor het uitrukken voor een ongewenste of onterechte melding ‘liftinsluiting’ in het 
betreffende pand waar, voor de alarmopvolging, een beroep gedaan wordt op de 
overheidsbrandweer, als gevolg van het ontbreken van een calamiteitencontract of het niet 
tijdig kunnen reageren van een liftmonteur: € 607,00 per keer.  
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Hoofdstuk 6 Vergoedingen voor ontheffing vervoer gevaarlijke stoffen 

6.1 ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
ontheffing als bedoel in artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs): 

 a. indien de aanvraag betrekking heeft op één afleveradres:   €   82,50 

 b. indien de aanvraag betrekking heeft op meer dan één afleveradres:  € 246,50 

 

Hoofdstuk 7 Vergoedingen voor overige diensten 

7.1 het ter beschikking stellen van oefenmaterialen:    € 21,90 per uur 

7.2 het verrichten van diensten in geval van opheffing van de 

  afsluiting van een perceel/object:      € 166,20 per keer 

7.3 het verrichten van diensten met een warmtebeeldcamera, 

  incl. personeel en transport:       € 166,20 per uur 

7.4 het verrichten van diensten in geval van transport van patiënten  

met een hoogwerker/autoladder,  niet zijnde prio 1-inzet voor  

A1-vervoer:         € 552,00 per keer 

7.5 het verrichten van diensten ter assistentie van de ambulancebemanning  

met een andere brandweereenheid dan een redvoertuig, niet zijnde  

prio 1-inzet voor A1-vervoer:       € 552,00 per keer 

7.6 het verrichten van diensten in geval van een helikopterlanding   € 276,00 per keer 

vermeerderd met € 138,00 per kwartier dat de brandweer langer dan een half uur ter plaatse 
moet blijven; 

7.7 het verrichten van diensten, op grond van eisen in een (evenementen)vergunning voor het 
verrichten van brandgevaarlijke werkzaamheden zoals het afsteken van professioneel 
vuurwerk: € 276,00 per keer, vermeerderd met € 138,00 per kwartier dat de brandweer 
langer dan een half uur ter plaatse moet blijven; 

7.8 het verrichten van verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden in een perceel/object per 
in te zetten voertuig, incl. personeel: € 276,00 per keer, vermeerderd met € 138,00 per 
kwartier dat de brandweer langer dan een half uur ter plaatse moet blijven; 

7.9 het verrichten van niet repressief optreden op verzoek van derden, per voertuig, incl. 
personeel: € 552,00 per uur. 

7.10 het verrichten van diensten in geval van storing in een perceel/object: vergoeding volgens 1.3; 

7.11 het verrichten van andere, niet in het hoofdstuk genoemde, diensten: vergoeding volgens 1.3; 

 
 

 

 

 

 



 

Vergoedingenlijst Dienstverlening 2021 5 

Aldus vastgesteld door de Commandant Brandweer/Bestuurssecretaris op 12 januari 2021, met als 

ingangsdatum 1 januari 2021, onder gelijktijdige intrekking van het gelijknamige besluit van de  

Commandant Brandweer/Bestuurssecretaris d.d. 17 december 2019. 

 
Commandant Brandweer/Bestuurssecretaris van VRZ 
 
 
 

 
 
 
E. van der Reijden  
 


