Beste gemeentesecretaris, burgemeester,

Naar aanleiding van de vraag op de zoneraad van november om meer verduidelijking rond het
contigent uren willen we het volgende verduidelijken teneinde latere misverstanden te vermijden :
Belangrijk : alles staat of valt met de vraag of het een aanvraag betreft van een gebouw,
instelling of organisatie van of erkend door de gemeenten en steden. Dit moet duidelijk op het
aanvraagformulier vermeld staan. Het zijn de steden en gemeenten die beslissen of de aanvraag
dan verrekend wordt in het contigent uren of een factuur mag gestuurd worden naar het adres
door jullie opgegeven.

Is kosteloos ( zonder factuur) en zal niet van het contigent uren verrekend worden
-

-

Wespennesten op openbare domeinen en gebouwen eigendom van de steden en
gemeenten. Wel duidelijk doorgeven bij de aanvraag.
Alles wat veiligheidscellen betreft, ondersteuning en oefeningen hiervoor gepland
Alles wat de brandpreventie ten huize bij de burger betreft, de infosessies gegeven in het
kader van de passieve brandpreventie aan de burgers, de info aan hen gegeven (met
andere woorden alles wat kadert in de opdrachten van de brandpreventieadviseur (BPA)
wat een federale opdracht is).
Hydrantencontrole
Brandweeradviezen bij wegenwerken, interne noodplannen van erkende organisaties en
ocmw’s

Is met factuur of in contigent uren ( afhankelijk van wat jullie invullen op de aanvraag)
-

-

-

-

Groeten

Bewaken vuurwerk ( is met 2 personen tenzij groter risico, de opgegeven tijd + ongeveer
1 uur voor controle voor afsteken vuurwerk en nacontrole – transporttijd kazerne –
vuurwerk )
Brandwacht bij erkende evenementen met een veiligheidsrisico zoals grote markten, 1
persoon per 2500 aanwezigen
Hulp bij specifieke werkzaamheden ( ontstoppen rioleringen, inzet hoogtewerkers,
specifieke opkuiswerken. Het is belangrijk om latere misverstanden te vermijden dat een
realistische inschatting gegeven wordt van het aantal uren nodig hiervoor – bv specifieke
ontstoppint-g rioleringen vragen jullie hulp van 2 personen met een inschatting van 4 uur
werk ( of 8 uur van het contigent). Dan is het ook gemakkelijker voor ons als brandweer
één en ander te regelen hiervoor.
Praktische opleiding kleine blusmiddelen en EHBO aan eigen personeel of aan
organisaties door jullie erkend, niet kaderend in het kader van BPA. Opgelet : Steden en
gemeenten of hun erkende instellingen zorgen voor de verbruiksgoederen
(brandblussers, …)
Bijstand bij public relation opdrachten (door jullie aangevraagd)

