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Ministeriële omzendbrief betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de 

voorwaarden van subsidies aan de prezones en aan de hulpverleningszones voor de aankoop van 

materiaal of het gebruik van een licentie noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten van 

civiele veiligheid 

 

Mevrouw de Voorzitster, 

Mijnheer de Voorzitter, 

 

I. Historiek 

In het kader van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming kon de federale Staat 

subsidies toekennen aan de gemeenten die over een brandweerdienst beschikken voor de aankoop van specifiek 

materiaal naargelang de noden van de brandweerdiensten (art. 12 van voornoemde wet). 

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid laat de federale Staat, in de huidige situatie, niet toe om 

subsidies toe te kennen voor de aankoop van materieel aan de (pre)hulpverleningszones. 

Niettemin zijn er wel kredieten voorzien in de federale begroting 2015 voor de aankoop van materieel voor de 

hulpdiensten. Het gaat om een bedrag van €11.839.000. 

 

II. Wettelijke en reglementaire wijziging 

Er werd dan ook een wijziging van voornoemde wet van 15 mei 2007 voorgesteld in het kader van een ontwerp 

van wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. Dit wetsontwerp werd goedgekeurd in tweede lezing 

door de ministerraad van 17 juli 2015, na advies van de Raad van State. Het moet nu goedgekeurd worden door 

het Parlement waar het op 18 augustus 2015 ingediend werd. 

Artikel 117, §3, van voornoemde wet van 15 mei 2007 voorziet het volgende:  

« Subsidies kunnen aan de prezones en de hulpverleningszones toegekend worden, binnen de 

grenzen van de begrotingswetten, voor de aankoop van materieel of het gebruik van een licentie 

noodzakelijk voor het uitoefenen van hun opdrachten zoals vermeld in artikel 11. 
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De Koning bepaalt de voorwaarden en de modaliteiten volgens dewelke deze subsidies toegekend 

worden. Deze voorwaarden moeten toelaten om te verifiëren dat het gebruik van de subsidies 

overeenstemt met de doelstelling bedoeld in het eerste lid. 

Het bedrag van de subsidie wordt vastgesteld door de Koning, voor elke prezone en zone, rekening 

houdend met de criteria bevolking en oppervlakte. » 

 

Er werd een ontwerp van koninklijk besluit opgesteld door mijn diensten om deze bepaling uit te voeren. Deze 

tekst omvat de volgende principes: 

- De toekenning van de subsidies aan de (pre)hulpverleningszones laat toe om materieel volledig (de 

subsidie laat dan toe 100% van de investering te dekken) of gedeeltelijk (de subsidie laat toe een 

gedeelte van de aankoopprijs te financieren) aan te kopen (inclusief persoonlijke 

beschermingsmiddelen) of om het gebruik van een licentie te financieren (informatica); 

- De subsidieaanvraag wordt ingediend door een beraadslaging van de zoneraad op te sturen die 

vermeldt welk materieel of welke licentie de (pre)zone wil laten subsidiëren, in welke verhouding en voor 

welke opdracht; 

- De aankoop moet gebeuren via de overheidsopdrachten die afgesloten zijn door de opdrachtencentrale 

van de Directie Materieel en Nieuwe Technologieën van de Algemene Directie Civiele Veiligheid 

(ADCV), in het kader van het harmoniseringsbeleid van het specifiek materieel in alle 

hulpverleningszones en van de opdracht inzake juridische en technische ondersteuning van de ADCV 

aan de hulpverleningszones. 

- De verdeelsleutel van de subsidies is gebaseerd op dezelfde criteria als het deel « operationele 

werking » van de verdeelsleutel van de bijkomende federale dotatie (82% bevolking en 18% 

oppervlakte). 

Dit ontwerp van koninklijk besluit moet nog voor advies voorgelegd worden aan de afdeling wetgeving van de 

Raad van State. Het kan dus nog enkele aanpassingen ondergaan in de eindversie ervan. Het advies van de 

Raad van State kan echter pas gevraagd worden na de stemming door het Parlement van de wijziging van de wet 

van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. 

 

III. Gebruik van de federale subsidies 

Er werd een overgangsbepaling voorzien voor het jaar 2015 om rekening te houden met het feit dat het ontwerp 

van koninklijk besluit ten vroegste pas in de loop van november 2015 aangenomen kan worden. In casu maakt de 

bepaling de vastlegging en de betaling van de subsidie aan de (pre)hulpverleningszones mogelijk zodra het 

koninklijk besluit ondertekend is en voorziet de bepaling de raadsbeslissing over de besteding ervan ex-post 

bezorgd kan worden, te weten uiterlijk op 30 april 2016. Als de zone geen subsidieaanvraag indient, te laat 

overmaakt of dat haar aanvraag lager is dan het subsidiebedrag dat ze ontvangen heeft, dan moet ze de federale 

Staat volledig of gedeeltelijk terugbetalen. 

De (pre)zones moeten hun beraadslaging, die vermeldt welk materieel ze willen laten subsidiëren, in welke 

verhouding en voor welke opdrachten, voor 30 april 2016 aan de FOD Binnenlandse Zaken bezorgen. 

Hiertoe wordt bij deze omzendbrief het volgende gevoegd: 

- een tabel die het maximumbedrag van de subsidie vermeldt waarop de (pre)zone aanspraak kan maken 

voor het jaar 2015 als de wettelijke en reglementaire basissen hiervoor aangenomen zijn. Deze 

mededeling gebeurt onverminderd en zonder enige erkenning van een recht op de subsidies. Deze tabel 

moet de (pre)zones enkel toelaten om voornoemde beraadslaging goed te keuren, onder voorbehoud 

van de toekenning van de federale subsidies (bijlage 1); 

- De lijst van de lopende opdrachten bij de opdrachtencentrale van de Directie Materieel en Nieuwe 

Technologieën van de ADCV (bijlage 2); 

- Het formulier dat het materieel vermeldt dat besteld zal worden via voornoemde aankoopcentrale, de 

totaalprijs en het bedrag van de daarvoor toegekende subsidie (bijlage 3). 

 



De toekenning van de federale subsidies in 2015 voor de aankoop van materieel heeft een impact op de 

begroting van de (pre)zones. Er zijn twee mogelijke situaties: 

(1) De hypothese waarbij de (pre)zoneraad nog over een termijn beschikt om haar begroting 2015 te 

wijzigen. 

De federale subsidie wordt dan ingeschreven als inkomsten en de uitgave moet vastgelegd worden 

in 2015. 

Als de uitgave niet vastgelegd kan worden in 2015, dan moet de (pre)zone het bedrag van de 

federale subsidie storten in een specifiek buitengewoon reservefonds (om de vlotte identificatie van 

de subsidie mogelijk te maken) met het oog op het gebruik ervan in 2016. 

(2) Als de (pre)zone niet langer de mogelijkheid heeft om haar begroting 2015 te wijzigen, dan kan het 

bedrag van de subsidie uitzonderlijk worden geïntegreerd in de begroting 2016 (bij het begin of in 

een begrotingswijziging die moet vastgesteld zijn voor 30 april 2016) door het  geraamde algemene 

begrotingsresultaat 2015 aan te passen volgens prognose(inschrijving van een nieuwe ontvangst in 

de overzichtstabel van de begroting 2016). 

 

IV. Voorbehoud 

De aandacht van de (pre)zones wordt gevestigd op het feit dat deze mededeling gebeurt onder voorbehoud van 

de goedkeuring van de wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid die het mogelijk 

maakt om subsidies toe te kennen aan de (pre)zones, alsook van de goedkeuring van het koninklijk besluit tot 

uitvoering van artikel 117, §3, van de wet van 15 mei 2007. 

Voor zover de toekenning van de subsidies bedoeld in het ontwerp van artikel 117, §3, van de wet van 15 mei 

2007 facultatief is, kan de federale Staat niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet storten van deze 

subsidies. 

Alles wordt in het werk gesteld om subsidies toe te kennen aan de (pre)zones die het mogelijk maken om hun 

materieel te financieren. 

 

Hoogachtend. 

 

 

 

Jan Jambon, 

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken 

 



Pourcentage / Percentage crédits 2015 / kredieten 2015

Provinces/Provincies - zones € 11.839.000,00

Antwerpen

Zone 1 4,4870% € 531.215,93

Zone 2 3,9989% € 473.429,77

Zone 3 3,5501% € 420.296,34

Zone 4 1,9097% € 226.089,38

Zone 5 2,5431% € 301.077,61

Vlaams-Brabant

Est 5,0130% € 593.489,07

Ouest 5,2998% € 627.443,32

Oost-Vlaanderen

Centrum 4,6768% € 553.686,35

Meetjesland 1,2074% € 142.944,09

Oost 1,6340% € 193.449,26

Vlaamse  Ardennen 1,6931% € 200.446,11

Waasland 2,0135% € 238.378,27

Zuid-oost 2,5942% € 307.127,34

West-Vlaanderen
Zone 1 4,1378% € 489.874,14

Zone 2 2,1457% € 254.029,42

Zone 3 2,7703% € 327.975,82

Zone 4 2,4996% € 295.927,64

Limburg
Nord 1,8291% € 216.547,15

Est 2,9715% € 351.795,89

Sud-Ouest 3,6709% € 434.597,85

Brabant Wallon 3,8406% € 454.688,63

Liège
Zone 1 0,8199% € 97.067,96

Zone 2 4,9723% € 588.670,60

Zone 3 1,2002% € 142.091,68

Zone 4 2,3896% € 282.904,74

Zone 5 0,7646% € 90.520,99

 Zone 6 1,1362% € 134.514,72

Namur
NAGE 2,3276% € 275.564,56

Sud 2,9203% € 345.734,32

Nord-Ouest 0,9007% € 106.633,87

Hainaut
Ouest 3,2914% € 389.668,85

Est 4,2987% € 508.923,09

Centre 5,6036% € 663.410,20

Luxembourg 4,8888% € 578.785,03

Total 100,00% € 11.839.000,00

Répartition des crédits pour le subside matériel 

Annexe 1 / Bijlage 1

Verdeling van de kredieten voor het subsidie materieel



OVERZICHT LOPENDE OVEREENKOMSTEN APERCU MARCHES

Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

geen 

code pas 

de code

A11-265-10 1 Foto-ionisatie detectoren (PID) Détecteurs à photo ionisaiton 

(PID)

4/11/2015 4.867,80 RAE Benelux 

Capelle a/d Ijssel 

NL

PBM

14110 A21-214-07 1 Bosbrand tankwagens alle 

terrein 

Camion-citerne feux de forêt 

tous terrains

6/01/2016 303.291,34 € Vanassche FFE 

N.V. 

R

geen 

code pas 

de code

A12-268-10 1 bivakmutsen cagoules 18/03/2016 28,44 € Desinfecta Croes 

bvba 

PBM

81400 A12-270-10 post 1 Veiligheidsschoenen Chaussures de sécurité 27/06/2016 91,41 € Frans Daelman NV PBM

81400 A12-270-10 post 2 Veiligheidsschoenen Chaussures de sécurité 27/06/2016 96,13 € Frans Daelman NV PBM

84230 A11-264-10 1 post 

1

Gaspakken (gaspak) Tenues anti-gaz (tenue anti-

gaz)

19/07/2016 3.876,77 € Vanassche 

Services N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-264-10 1 post 

3

Gaspakken (handschoenen) Tenues anti-gaz (gants) 19/07/2016 Diverse prijzen 

prix divers

Vanassche 

Services N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-264-10 1 post 

2

Gaspakken (hoofdkap) Tenues anti-gaz (capuchon) 19/07/2016 161,27 € Vanassche 

Services N.V. 

PBM

84240 A11-264-10 1 post 

4

Gaspakken (oefenpak met 

masker)

Tenues anti-gaz (tenue 

d'exercice avec masque)

19/07/2016 2.541,93 € Vanassche 

Services N.V. 

PBM

84240 A11-264-10 1 post 

5

Gaspakken (oefenpak zonder 

masker)

Tenues anti-gaz (tenue 

d'exercice sans masque)

19/07/2016 2.274,84 € Vanassche 

Services N.V. 

PBM

51300 A26-67-10 1
Persslangen 45 mm (lengte 20 

m) voor bundeltoepassing

Tuyaux de refoulement 45 

mm (longueur  20 m) pliés en 

échevaux

1/08/2016 Diverse prijzen 

prix divers

Fire Technics N.V. NR

geen 

code pas 

de code

A26-290-11 1 post1 commandowagen 4x2 type A véhicules de commandement 

4x2 type A

6/08/2016 67.009,80 € Mercedes-Benz 

Belgium 

Luxembourg N.V. 

R
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Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

geen 

code pas 

de code

A26-290-11 1 post2 commandowagen 4x2 type B véhicules de commandement 

4x2 type B

6/08/2016 67.717,65 € Mercedes-Benz 

Belgium 

Luxembourg N.V. 

R

geen 

code pas 

de code

A26-290-11 1 post3 commandowagen 4x4 type A véhicules de commandement 

4x4 type A

6/08/2016 70.063,84 € Mercedes-Benz 

Belgium 

Luxembourg N.V. 

R

geen 

code pas 

de code

A26-290-11 1 post4 commandowagen 4x4 type B véhicules de commandement 

4x4 type B

6/08/2016 70.771,69 € Mercedes-Benz 

Belgium 

Luxembourg N.V. 

R

21310 A29-278-11 1 autodraailadder met knikarm kl 

30

autoéchelle avec bras articulé 

cl 30

23/08/2016 649.969,65 € Fire Technics N.V. R

79100 A11-277-11 1 zandzakken jute sacs à sable jute 26/08/2016 0,5108 € Vanassche FFE 

N.V. 

NR

79100 A11-277-11 2 zandzakken kunststof sacs à sable matière 

synthétique

26/08/2016 0,3138 € Vanassche FFE 

N.V. (

NR

geen 

code pas 

de code

A11-279-11 1 post 

1

reageerbuisjes Tubes réactifs 26/01/2017 diverse prijzen 

prix divers

Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-279-11 1 post 

2

reageerbuisjes Tubes réactifs 26/01/2017 diverse prijzen 

prix divers

Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-279-11 2 reageerbuisjes Tubes réactifs 26/01/2017 diverse prijzen 

prix divers

Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

78400 A11-286-11 1 absorberende producten produits absorbants 20/02/2017 diverse prijzen 

prix divers

Vanassche FFE NV NR

77000 A11-274-11 1 Schuimconcentraat klasse A Emulseur classe A 20/02/2017 diverse prijzen 

prix divers

Varuflex NV NR

77000 A11-274-11 3 Schuimconcentraat klasse B Emulseur classe B 20/02/2017 diverse prijzen 

prix divers

Varuflex NV NR



Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

77000 A11-274-11 2 Schuimconcentraat klasse B 

filmvormend

Emulseur classe B 

(filmogène)

20/02/2017 diverse prijzen 

prix divers

Varuflex NV NR

geen 

code pas 

de code

A11-300-12 1 post 

1

gaslekzoekers détecteurs de fuites de gaz 25/02/2017 786,50 € Imbema Belgium 

N.V.

NR

37941 A27-296-12 1 materieelcontainers met 

dubbele klapdeur

containers à matériel avec 

porte à double battant

2/04/2017 28.785,90 € Vanassche FFE NV NR

37942 A27-296-12 2 materieelcontainers met 

kanteldeur

containers à matériel avec 

porte basculante

2/04/2017 29.826,50 € Vanassche FFE NV NR

geen 

code pas 

de code

A29-271-10 1
compacte 

signalisatievoertuigen

véhicules de signalisation 

compacts

27/04/2017 63.603,65 € Fire Technics N.V. R

84200 A11-301-12 1 beschermkledij tegen vloeibare 

chemische producten eenmalig 

gebruik

vêtements de protection 

contre produits chimiques 

(usage unique)

27/05/2017 94,38 € Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

84100 A28-281-11 1 dienstkledij tenues de service 9/07/2015 

verlengd tot 

09/07/2016 

kan nog tot 

2017 verlengd 

worden

283,68 € Cerbul S.p.A. 

(Italië)

PBM

81500 A18-272-10 1 Interventielaarzen Bottes d'intervention 11/07/2017 233,83 € Ets Daelman Frans PBM

84300 A11-313-12 1
beschermende kledij vaste 

deeltjes type 5

Vêtements de protection 

contre les particules solides 

type 5

29/07/2017 13,92 Seyntex NV PBM

42400 A29-311-12 1 stroomaggregaten 5 kVA groupes électrogènes 5 kVA 21/08/2017 5.856,40 € Vanassche FFE NV NR

42500 A29-311-12 2 stroomaggregaten 8 kVA groupes électrogènes 8 kVA 21/08/2017 6.776,00 € Vanassche FFE NV NR

66110 A27-294-12 1 dompelpompen dpi 400 pompes immergées dpi 400 27/08/2017 1.442,94 € Vanassche FFE NV NR

41210 A27-292-12 1 motorpompen 6-500 motopompes 6-500 6/09/2017 5.866,81 € Vanassche FFE NV NR



Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

82800 A69-290-11 

(opdrachtence

ntrale)

1 thermische camera's caméras thermiques 17/09/2017 7.148,68 € Dräger Safety 

Belgium N.V. 

NR

81800 A12-273-10 1 (2 

posten)
Brandweerhandschoenen Gants de pompiers

15/10/2017 88,60 € Fire Technics N.V. PBM

geen 

code pas 

de code

A11-305-12
1 Dispersanten Dispersants

18/11/2017 diverse prijzen 

prix divers

Arbochim Europe 

NV

NR

41410 A27-293-12 1 motorpompen 10-1500 motopompes 10-1500 22/01/2018 11.199,76 € Vanassche FFE NV NR

81850 A12-283-11 1 technische handschoenen gants techniques 25/02/2018 36,98 € Condor Safety 

BVBA

PBM

geen 

code pas 

de code

A26-284-11 1 M.A.P. 4x2 met pomp FPN 10-

2000

A.M.F. 4x2 avec pompe FPN 

10-2000

2/04/2018 261.360,00 € Vanassche FFE NV R

geen 

code pas 

de code

A26-284-11 2 M.A.P. 4x4 met pomp FPN 10-

2000

A.M.F. 4x4 avec pompe FPN 

10-2000

2/04/2018 309.760,00 € Vanassche FFE NV R

52000 A39-322-13 1 lansen 500l/min lances 500l/min 17/04/2018 810,70 € Vanassche FFE NR

52000 A39-322-13 2 lansen 150l/min lances 150l/min 17/04/2018 446,49 € Vanassche FFE NR

geen 

code pas 

de code

A11-319-13 1 Nucleaire filters Filtres nucléaires 12/05/2018 14,91 € Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-317-13 1 vluchtmaskers masques de fuite 23/06/2018 229,90 € Honeywell 

respiratory safety 

products - Villepinte 

France

PBM

81860 A11-320-13 1 chemische handschoenen gants chimiques 18/07/2018 15,45 € Vigotecakatherm nv PBM

72100 A29-291-12 1 post 

1

hydraulisch 

bevrijdingsmaterieel (mat de 

basismaterieel, pomp, spreider 

enz.)

matériel de désincarcération 

(matériel de base pompe, 

écarteur, etc.)

13/08/2018 13.439,25 € Vanassche FFE NV NR
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bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot
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materieel                 

Type de 

Matériel

72100 A29-291-12 1 post 

3

hydraulisch 

bevrijdingsmaterieel 

(opvouwbaar en licht 

werkstation)

matériel de désincarcération 

(plateforme de travail 

repliable et légère)

13/08/2018 703,25 € Vanassche FFE NV NR

72100 A29-291-12 1 post 

2

hydraulisch 

bevrijdingsmaterieel 

(pedaalcutter, kleine spreider 

om deuren te openen)

matériel de désincarcération 

(coupe pédale, petit écarteur 

ouvre portes)

13/08/2018 2.560,90 € Vanassche FFE NV NR

82100 en 

82110

A12-303-12 1 ademhalingstoestellen appareils respiratoires 1/09/2018 Poste1 

2.094,32 poste 

2 2045,92

Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

13300 A26-297-12 3 tankwagens 12000 liter 6x4 camions-citernes 12000 litres 

6x4

16/10/2018 post 1: 

291.046,14 €, 

post 2: 

304.416,64 €

Vanassche FFE NV R

13200 A26-297-12 1 tankwagens 8000 liter 4x2 camions-citernes 8000 litres 

4x2

16/10/2018 post 1: 

268.476,01 €, 

post 2: 

281.846,51 €

Vanassche FFE NV R

13200 A26-297-12 2 tankwagens 8000 liter 4x4 camions-citernes 8000 litres 

4x4

16/10/2018 254.253,67 € Vanassche FFE NV R

geen 

code pas 

de code

A11-318-13 1 volgelaatsmaskers masques faciales 6/11/2018 88,94 € Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

geen 

code pas 

de code

A11-318-13 2  filters filtres 6/11/2018 diverse prijzen 

prix divers

Dräger Safety 

Belgium N.V. 

PBM

84200 A12-302-12 1 beschermkledij tegen vloeibare 

chemische producten 1ste 

interventie

vêtements de protection 

contre produits chimiques 

liquides 1ère interventinn

2/12/2018 201,32 € VANDEPUTTE 

SAFETY

PBM



Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

geen 

code pas 

de code

A26-314-13 3 Hogedruk snijden en 

microbeneveling 

brandblussysteem 30 l/min – 

Autonoom unit

Système de coupe à haute 

pression et d’extinction à jet 

micro diffusé 30 l/min - unité 

autonome

12/12/2018 31.751,61 € VANASSCHE FFE NR

geen 

code pas 

de code

A26-314-13 1 Hogedruk snijden en 

microbeneveling 

brandblussysteem 30 l/min – 

Inbouw

Système de coupe à haute 

pression et d’extinction à jet 

micro diffusé 30 l/min - unité 

encastrable 

12/12/2018 12.696,53 € VANASSCHE FFE NR

geen 

code pas 

de code

A26-314-13 4 Hogedruk snijden en 

microbeneveling 

brandblussysteem 60 l/min – 

Autonoom unit

Système de coupe à haute 

pression et d’extinction à jet 

micro diffusé 60 l/min - unité 

autonome 

12/12/2018 38.562,27 € VANASSCHE FFE NR

geen 

code pas 

de code

A26-314-13 2 Hogedruk snijden en 

microbeneveling 

brandblussysteem 60 l/min – 

Inbouw

Système de coupe à haute 

pression et d’extinction à jet 

micro diffusé 60 l/min - unité 

encastrable 

12/12/2018 12.717,10 € VANASSCHE FFE NR

43100 A37-321-13 1 overdrukventilatoren ventilateurs à pression 

positive

25/06/2015 1.898,49 € Vanassche FFE NV NR

43100 A37-321-13 3 overdrukventilatoren ventilateurs à pression 

positive

27/04/2015 4.821,85 € Vanassche FFE NV NR

geen 

code pas 

de code

A67-309-12 3 terreinvoertuigen 4x4 véhicules 4x4 22/01/2019 55.184,95 € D'Ieteren NV R

geen 

code pas 

de code

A67-309-12 4 terreinvoertuigen 4x4 véhicules 4x4 22/01/2019 49.549,00 € BMW Belg. Lux. NV R

51110 A49-326-13 1p1 persslangen tuyaux de refoulement 28/04/2019 diverse prijzen 

prix divers

Belgian Fire Safety NR

51120 A49-326-13 1p2 persslangen tuyaux de refoulement 28/04/2019 diverse prijzen 

prix divers

Belgian Fire Safety NR



Code Nummer 

bestek 

Numéro du 

cahier des 

charges

Percee

l 

numm

er 

numér

o lot

Onderwerp Sujet Geldig tot         

valable 

jusqu'au

Prijs BTW 

inbegrepen      

Prix TVA 

comprise

Leverancier                     

Fournisseur

Type 

materieel                 

Type de 

Matériel

51130 A49-326-13 1p3 persslangen tuyaux de refoulement 28/04/2019 diverse prijzen 

prix divers

Belgian Fire Safety NR

51140 A49-326-13 1p4 persslangen tuyaux de refoulement 28/04/2019 diverse prijzen 

prix divers

Belgian Fire Safety NR

51150 A49-326-13 1p5 persslangen tuyaux de refoulement 28/04/2019 diverse prijzen 

prix divers

Belgian Fire Safety NR

84100 A18-328-13 1 Interventiekledij tenues d'intervention 19/12/2018 899,03 € Texport Oostenrijk PBM

37500 A26-329-13 1 post 

1

haakarmvoertuigen zonder 

kraan

véhicules portes conteneurs 

sans grue

19/05/2019 174.186,76 € Scania Belgium NV R

37400 1 post 

2

haakarmvoertuigen met kraan véhicules portes conteneurs 

avec grue

19/05/2019 252.179,39 € Scania Belgium NV R

72100 A29-331-14 1 (5 

posten)

hydraulisch hefmaterieel matériel hydraulique de 

levage 

22/01/2019 diverse prijzen 

prix divers

Vanassche FFE NR

37770 A69-335-14 1 

(2poste

n)

eenheden voor bevoorraden en 

wegpompen van water

unités d'alimentation en eau 

et d'épuisement

9/09/2019 post 1 

331.892,77 € 

en post 2 

188.277,62 €

SOMATI 

VEHICLES

NR

PBM = protection individuelle individuele bescherming

R = matériel rouland rollend materieel

NR = matériel non rouland niet rollend materieel

prix divers voir la fiche 

technique sur le site web 

sécurité civile 

diverse prijzen zie technische 

fiche op de website civiele 

veiligheid
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