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Officiële uitgave van Leusden.

Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010
De raad van de gemeente Leusden;
gelezen het voorstel van het college d.d. 29 september 2009, nummer 2009-10698;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010

Artikel 1 Belastbaar feit
1.

Onder de naam “brandweerrechten” worden geheven:
rechten voor het gebruik overeenkomstig bestemming van de voor de openbare dienst bea.
stemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van de voor de openbare dienst
bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn;
rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.
b.

2.

Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:
het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
a.
het beperken van brandgevaar;
b.
het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;
c.
al hetgeen met de onderdelen a,b en c verband houdt;
d.
de bestrijding en beperking van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan bij
e.
brand;
de bestrijding en beperking van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet (Stb.
f.
1985, 88);
de ondersteuning van de brandweerdienst en gebruik door de brandweer.
g.

Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is:
degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1,
1.
eerste lid, onderdeel a;
degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst wordt verleend,
2.
als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief
1.
2.

De rechten worden geheven naar de maatsstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing
1.
2.

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop
het gevorderde bedrag is vermeld.
Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen,
kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke
kennisgeving.

Artikel 5 Tijdstip van betaling
1.
2.

De rechten moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde
kennisgeving.
Ingeval de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen
na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Kwijtschelding
Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van de brandweerrechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeerartikel
1.

2.
3.
4.

De “Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2009” vastgesteld bij
raadsbesluit van 6 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde
datum van ingang van de heffing. Zij blijft van toepassing op belastbare feiten die zich voor die
datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.
Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening Brandweerrechten 2010”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 12 november 2009,
ir. T. Rolle mevrouw drs. A. Vermeulen
griffier voorzitter van de Raad
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TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE “VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN
BRANDWEERRECHTEN 2010"
HOOFDSTUK 1
Diensten verricht door het personeel

tarief 2010

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor:

1.1

het verrichten van diensten per personeels- € 33,40
lid tot en met de rang van hoofdbrandwacht, per uur

1.2

het verrichten van diensten door een onder- € 51,80
officier, per uur

1.3

het verrichten van diensten door een officier, per uur

€ 70,00

1.4

instructeurskosten hoofdbrandwacht, per
uur

€ 33,40

1.5

instructeurskosten onderofficier, per uur

€ 51,80

1.6

instructeurskosten officier, per uur

€ 70,00

HOOFDSTUK 2
Behandeling brandslangen

tarief 2010

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor:

2.1

het reinigen en persen van brandslangen, € 25,70
per slang

2.2

het vulkaniseren van brandslangen, per
pleister

2.3

het bendelen van brandslangen, per bende- € 14,30
ling

€ 14,70

HOOFDSTUK 3
Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

tarief 2010

3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor het beschikbaar stellen van een:

3.1

brandslang, per etmaal

€ 7,80

3.2

handbrandblusapparaat, per etmaal

€ 7,80

3.3

verdeelstuk, per etmaal

€ 7,80

3.4

straalpijp, per etmaal

€ 7,80

HOOFDSTUK 4
Verrichten van rookproeven
4.

tarief 2010
Het tarief bedraagt voor het in behandeling € 51,80
nemen van een aanvraag voor het verrichten van rookproeven met betrekking tot
schoorstenen, luchtbehandelingsinstallaties
e.d. exclusief materiaalkosten, per manuur

HOOFDSTUK 5
Verrichtingen ten behoeve van adembescherming

tarief 2010

5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor:

5.1

het controleren en reinigen van een gelaat- € 25,70
stuk

5.2

het controleren/repareren van ademlucht- € 25,70
toestellen, per half manuur

5.3

het vullen van een ademluchttoestel:

5.3.1

0 tot 5 liter

€ 3,70

5.3.2

5 tot 12 liter

€ 5,80

5.3.3

12 liter of meer

€ 7,80

5.4

het in gebruik geven van een ademluchttoe- € 14,60
stel , per gebruikte cilinder

HOOFDSTUK 6
Beschikbaar stellen van rollend materieel exclusief personeel

3

tarief 2010

6.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor het beschikbaar stellen van rollend materieel, exclusief
personeel:

6.1

voor een bestelwagen, per uur

€ 42,40

6.2

voor een tankautospuit, per halfuur

€ 100,80
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6.3

voor een commandowagen, per uur

€ 42,40

6.4

voor een redvoertuig exclusief personeel,
per halfuur

€ 167,30

6.5

voor een motorspuitaanhanger, per uur

€ 138,30

6.6

voor een aanhanger, per dagdeel

€ 75,00

Indien van de voertuigen aantoonbaar niet actief gebruik wordt gemaakt, -dus gedurende wachturen- dan geldt 50% van de hierboven
genoemde tarieven.

HOOFDSTUK 7
Overige diensten

tarief 2010

7.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag voor:

7.1

het ter beschikking stellen van een leslo€ 108,80
kaal, per dagdeel (exclusief € 0,75 per persoon i.v.m. warme consumptie)

7.2

het ter beschikking stellen van een rookge- € 58,70
nerator, (tarief is inclusief rookvloeistof),
per dagdeel

7.3

het ter beschikking stellen van een lichtag- € 13,30
gregaat per uur

7.4

het ter beschikking stellen van een mobiel
noodstroomaggregaat

7.5

- met een vermogen van 45 kVA, per dagdeel

€ 111,50

- met een vermogen van 69 kVA, per dagdeel

€ 167,30

het verrichten van metingen per keer met:
- de polytector

€ 93,10

- de hooipeilijzer

€ 59,90

7.6

het beschikbaar stellen van een klokpomp, € 22,10
per dagdeel

7.7

het beschikbaar stellen van een geluidsset € 18,50
met auto-imperiaal, per etmaal

7.8

het reinigen van straatoppervlakten (tarief € 218,90
is inclusief 5 brandwachten, een bevelvoerder, een tankautospuit en reinigingsvloeistof), per half uur

HOOFDSTUK 8
De in deze tabel opgenomen tarieven zijn exclusief 19% btw. De bedragen zijn exclusief brandstoffen
en verbruiksmaterialen. De brandstoftanks dienen bij aanvang en einde volledig gevuld te zijn.
Tarieventabel van de Verordening op de heffing en invordering van brandweerrechten 2010 van de
gemeente Leusden, behorende bij het raadsbesluit van 12 november 2009, nummer 2009-10698
ir. T. Rolle mevrouw drs. A. Vermeulen
griffier voorzitter van de Raad
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