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Gelet op de bevoegdheden van de provincieraad en de deputatie, zoals vastgelegd in het provinciedecreet; 
 
Gelet op de wetten, koninklijke en ministeriële besluiten met betrekking tot de opleiding van de leden van 
de politiediensten, de leden van de openbare hulpdiensten en de opleiding van hulpverlener-
ambulanciers; 
 
Gelet op de vormings-, trainings- en opleidingsactiviteiten van het PLOT (Provincie Limburg Opleiding en 
Training) in ruimere zin; 
 
Gelet op het besluit van de provincieraad van 19 september 2018 waarin de tarieven en de betaalmiddelen voor 
klanten van PLOT werden vastgesteld; 
 
Overwegende dat de organisatie van het provinciaal veiligheidsonderwijs voortdurend wijzigingen 
ondergaat als gevolg van wijzigende regelgeving en wijzigende onderwijskundige inzichten; 
 
Overwegende dat er een gestage toename is van de opleidingskosten, onder meer als gevolg van de 
stijgende uitgaven voor vergoedingen van onderwijzend personeel en gedetacheerd personeel omdat 
deze vergoedingen gebonden zijn aan de index der consumptieprijzen; 
 
Overwegende dat met het oog op een gezond financieel beleid een toename van de werkingsuitgaven 
van het PLOT gecompenseerd dient te worden in de inkomsten en dat het tarievenstelsel als gevolg 
hiervan jaarlijks aangepast moet worden; 
 
Overwegende dat het PLOT inkomsten heeft van zowel publieke als private klanten; 
 
Overwegende dat het de betrachting is om zoveel mogelijk met standaardtarieven te werken maar 
tegelijk het PLOT in staat te stellen op een flexibele wijze in te spelen op wijzigende behoeften van het 
werkveld en op fluctuerende marktsituaties; 
 
Gelet op de noodzaak tot continuïteit in de opleidingen van het veiligheidsonderwijs; 
 
Overwegende dat het noodzakelijk is om ook overheidsklanten te kunnen bedienen die om 
budgettechnische redenen niet kunnen inschrijven voor opleidingen van het PLOT; 
 
 
 

 p                                                                         r                                         o           v                     i  n             c                  i                e    L imburg  
 

      PLOT  

De provincieraad van Limburg  

           



Kenmerk 
133.09.00/S2019N228798 
Dossier 
2019N056161 
Bijlagen 
1 

2/9 

 
BESLUIT 
Artikel 1 Het tarievenstelsel van het PLOT wordt vastgesteld zoals weergegeven in bijlage 1 die 
integrerend deel uitmaakt van dit besluit. 
 
Artikel 2 Tarieven van bijkomende opleidingen die nog niet in de door de provincieraad vastgestelde 
tarievenlijst voorkomen, worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van de rubriek 'Afwijkingen' 
in bijlage 1 bij dit besluit, en worden opgenomen in de eerstvolgende jaarlijkse vaststelling van de 
tarieven door de provincieraad. 
 
Artikel 3 De prestaties van het PLOT worden in principe aangerekend in euro. Overheidsklanten 
kunnen evenwel een creditstatuut toegekend krijgen. In dit geval mogen prestaties van het PLOT door 
deze klanten ook vereffend worden via credits die het PLOT het recht geven op gelijkwaardige 
tegenprestaties via dienstverlening door deze overheidsklant aan het PLOT. Het aantal toegekende 
credits wordt onderhandeld, waarbij één credit de waarde van één euro heeft. Een eventueel niet 
opgebruikt saldo aan credits wordt niet financieel gecompenseerd. 
 
Artikel 4 De bepalingen van dit besluit worden van kracht op 1 januari 2020 en vervangen alle eerder 
vastgestelde bepalingen met betrekking tot de tarieven van het PLOT. 
 
Hasselt d.d. 18 september 2019 
 
 
De provinciegriffier wd., De voorzitter, 
 
 
 
 
 
Monique Achten Huub Broers 
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BIJLAGE 1: TARIEVENSTELSEL 
 

BASISTARIEVEN PLOT 
 

     Catering tarief eenheid 

  Broodjes bij zware fysieke inspanningen   €        8,00  persoon 
  Broodjes bij lichte of niet-fysieke activiteiten  €        5,50  persoon 
  Soep  €        3.00  persoon 
  Koffiekoeken  €        3,75  persoon 
  Fruit  dagprijs    
  water  gratis  persoon 
  koffie  €        2,50  persoon/halve dag 
  Isotone drank  €        2.00  persoon 
  

     Lokalen Tarief eenheid opm. 

 verhuur les- of vergaderlokaal – per uur  €      26,00   1u  (1)(2)(3)(4) 

 verhuur les- of vergaderlokaal – 4u  €    100,00   4u  (1)(2)(3)(4) 

 verhuur les- of vergaderlokaal – 8u  €    200,00   8u  (1)(2)(3)(4) 

 verhuur aula 120 pl.  €    160,00   4u  (1)(3)(4) 

 

     Huur bijkomende middelen tarief per opm. 

 Bijkomende beamer met scherm  €      25,00   4u    

 Geluidsinstallatie met micro  €      25,00   4u    

 

      

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 
 

(1) inbegrepen: 
- audiovisuele apparatuur (desktop computer met geluidsboxen) 
- wifi 
- projectiescherm, beamer,  whitebord, stiften 
- regulier onthaal en doorverwijzing aan ingang PLOT 
- technische ondersteuning bij problemen 
- energieverbruik (verwarming, elektriciteit, airco) 
- reguliere reiniging 
- enkel in de aula: geluidsinstallatie met micro 
(2) optioneel: 
- geluidsinstallatie met micro 
(3) indeling lokaal: 
- meubilair zelf schikken bij aanvang en herschikken in oorspronkelijke toestand 
bij einde activiteit  
(4) toegang tot het gebouw  
- slechts toegang tot het PLOT mits voorlegging van een geldig identiteitsbewijs 



Kenmerk 
133.09.00/S2019N228798 
Dossier 
2019N056161 
Bijlagen 
1 

4/9 

 

BRANDWEERSCHOOL 

Omschrijving 

Aangerekend 
tarief 
openbare 
sector  

 
Aangerekend 
tarief  
privé-sector   Eenheid  

Lesgevers 

Uren docent 79,00 €  83.00 €    

Uren instructeur 61,00 €  64,00 €    

Kilometervergoeding Wettelijk tarief  Wettelijk tarief   

Persoonlijke beschermingsmiddelen       

Volledig interventiepak (overall, helm, cape en handschoenen) 65,00 € 70,00 €  Stuk 

Enkel Helm met kap 10,00 € 11.00 €  Stuk 

Overall's en handschoenen 5,00 € 5,50 €  Stuk 

Blusjas/laarzen/handschoenen 3,00 € 3,50 €  Stuk 

Vulling ademluchtfles 4,00 € 4.50 €  Stuk 

Ademluchtmasker acryl vizier 15,00 € 16.50 €  Stuk 

Ademluchtmasker glazen vizier 25,00 € 27,00 €  Stuk 

Longautomaat 25,00 € 27,00 €  Stuk 

Draagplaat 30,00 € 34,00 €  Stuk 

Carbon fles 15,00 € 16,50 €  Stuk 

Compleet PA-toestel met carbon fles 100,00 € 110,00 €  Stuk 

Gaspak 94,00 € 100,00 €  Stuk 

PA-onderhoud instructeur 63,00 € 68,00 €  Stuk 

Elektrisch Materiaal       

Powermoon lichtballon 50,00 € 55,00 €  Stuk 

Sensit gaslekdetectie 25,00 € 27,00 €  Stuk 

Minirae 19,00 € 21.00 €  Stuk 

X-Am 2500 19,00 € 21,00 €  Stuk 

X-Am 7000 25,00 € 27,00 €  Stuk 

Radio's 15,00 € 16,00 €  Stuk 

Zaklamp 10,00 € 11,00 €  Stuk 

Warmtebeeld camera 75,00 € 78,00 €  Stuk 

Rookgenerator 32,00 € 35, 00€  Stuk 

Explo Trainer 25,00 € 27,00 €  Stuk 

Verbruiksprodukten       

Wasbenzine Dagprijs Dagprijs liter  

Propaan grote ton/liter Dagprijs Dagprijs  liter 

Propaan grote fles 18 kilo Dagprijs Dagprijs fles  

Propaan klein fles 10 kilo Dagprijs Dagprijs fles  

Dollhouse demo 255,00 €  270,00 €  stuk  

Schuimvormend middel (SVM) 2,00 €  2,00 €  liter  

CO2 5KG 32,00 €  34,00 €  stuk  

Poeder 6KG 44,00 €  47,00 €  Stuk 

Poeder 1KG 3,50 €  3,50 €  Stuk 

Schuim 6Liter 43,00 €  46,00 €  Stuk 

Autowrak 195,00 €  200,00 €  Stuk 

Rookvloeistof (200l) 4,50 €  5,00 €  oefening 
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Cursussen 13,00 €  13,00  Stuk 

Materiaal terrein       

Valbeveiligingstoestel 44,00 €  45,50 €  Stuk 

Pneumatisch materiaal 75,00 €  78,00 €  Stuk 

Reanimatiepoppen 35,00 €  37,00 €  Stuk 

Poppen koude oefening (synthetisch) 15,00 €  16,00 €  Stuk 

Houten Poppen  10,00 €  10,50 €  Stuk 

Didactisch materiaal 25,00 €  26,00 €  Stuk 

Warme pop 37,00 €  38,00 €  Stuk 

Hefkussens 51,00 €  52,00 €  Set 

Bevrijdingskar  147,00 €  160,00 €  sessie 

Klimkar  97,00 €  105,00 €  Sessie 

Bluskar  102,00 €  110,00 €  Sessie 

Bluspop 20,00 €  21,00 €  Stuk 

Rollend Materiaal       

Autopomp 102,00 €  105,00 dag 

Signalisatievoertuig 51,00 €  55,00 dag 

Vrachtwagen 102,00 €  105,00 dag 

Lesvrachtwagen 155,00 €  165,00 dag 

VW Transporter 0,62 € 0,67 € km  

Objecten        

Houtgestookte FlashOver (Split level) 250,00 €  260,00 €  Burn 

Ondergrondse garage 61,00 €  63,00 €  Burn 

Container Complex Transitional attack 61,00 €  62,00 €  Burn 

Container Complex  61,00 €  63,00 €  Burn 

CFBT Attack AT01 - AT04 237,00 €  245,00 €  Burn 

CFBT Attack AT05 194,00 €  198,00 €  Burn 

CFBT Attack AT06 268,00 €  278,00 €  Burn 

H-Container 1 stookplaats 61,00 €  63,00 €  Burn 

H-Container 2 stookplaatsen 108,00 €  120,00 €  Burn 

FireBuilding - 1 stookplaats 65,00€  67,00   €  Burn 

FireBuilding - 2 stookplaatsen 131,00€  135,00€      Burn 

Oefendak (blindloopcontainers) 156,00 €  160,00 €  Dagdeel 

Stookbak kleine blusmiddelen 12,00 €  13,00 €  Burn 

BIN Parcours 56,00 €  61,00 €  Dagdeel 

IREA-Plant 155,00 €  160,00 €  Dagdeel 

Gas objecten (huur + verbruik)       

Vrachtwagen (35 liter per oefening) 338,00 € 340,00 €  Oefening 

Verticale Tank (35 liter per oefening) 332,00 € 335,00 €  Oefening 

Motor (35 liter per oefening) 332,00 € 335,00 €  Oefening 

Olievaten (35 liter per oefening) 332,00 € 335,00 €  Oefening 

Flens (35 liter per oefening) 378,00 381,00 Oefening 
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POLITIESCHOOL     

Standaard opleidingen 
 Omschrijving prijs per 

opleidingen in open aanbod  €                    62,00  cursist/dag 

   €                    31,00  cursist/halve dag 

opleidingen in regio-aanbod  €                    56,00  cursist/dag 

   €                    31,00  cursist/halve dag 

Verkeer op zak  €                    62,00 cursist/dag  

prioritair rijden met voertuig van de zone  €                  310,00  cursist 

motoropleiding  €               3.300,00  cursist 

opfrissing motor  €                  155,00  cursist 

tachograaf  €                  112,00  cursist/dag 

bezoldigd personenvervoer  €                  183,00  cursist/dag 

dwang met/zonder vuurwapen basisopleiding  €               3.300,00  cursist 

dwang met/zonder vuurwapen vervolgopleiding  €               2.655,00  cursist 

dwang met vuurwapen - recyclage  €                  102,00  cursist/dag 

GPI 48: train de trainer  €                    51,00  cursist/halve dag 

bewapening agent  €               2.245,00  cursist 

omschakeling naar nieuw wapen  €                  255,00  cursist 

patrouillehondbegeleider  €                  102,00  curist/dag 

functioneel beheerder  €                  250,00  cursist 

assistent functioneel beheerder  €                  217,00  cursist 

galop-modules  €                    62,00  cursist/dag 

vertrouwenspersoon - politiedoelgroepen  €                    62,00 cursist/dag  

vertrouwenspersoon - particulieren  €                    62,00  cursist/dag 

wijkopleiding  €                  120,00  cursist 

mentor  €                  120,00  cursist 

evaluator  €                    62,00  cursist 

politionele slachtofferbejegening  €                  530,00  cursist 

TECC dag 1 met verzorgingskit  €                  270,00  cursist 

TECC dag 1 zonder verzorgingskit  €                  160,00  cursist 

TECC dag 2 met verzorgingskit €                   255,00 cursist 

TECC dag 2 zonder verzorgingskit €                   160,00 cursist 

TECC dag 3 €                   102,00 cursist 

Dagelijkse kost voor interventie €                   102,00 cursist 

RPAS piloot – drone voor stateoperators – zonder 
basispakket €                 2000,00 cursist 

RPAS piloot – drone voor stateoperators (inclusief 
basispakket) €                 2135,00 cursist 
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RPAS piloot – drone Nachtvluchten  €                   415,00 cursist 

Procedure alcohol en drugs in het verkeer €                     20,00 cursist 

Vooropleiding blok 1 €                   275,00 cursist 

Vooropleiding blok 2 €                   250,00 cursist 

Gemeenschapswacht €                   999,00 cursist 

GAS-vaststeller €                   640,00 cursist 

Gemeenschapswacht-vaststeller €                   300,00 cursist 

Diefstalpreventieadviseur €                   600,00 cursist 

Stilstaan en parkeren €                   100,00 cursist 

Burenbemiddeling (voor vrijwilligers) gratis cursist 

Huurtarieven 
  Omschrijving prijs per 

verhuur schietstand  €                    90,00  uur 

verhuur motorfiets politie  €                    21,92  dag 

verbruik motorfiets(*)  €                       0,17  km 

(*) de motorfiets dient vol getankt terug aangeleverd te worden, zo niet wordt de tankbeurt 
aangerekend plus 25 euro kosten. 
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SCHOOL GENEESKUNDIGE HULP 

Standaardopleidingen (open aanbod) 
Omschrijving prijs per 

 EHBO 3u €                     45,00   cursist (*)  
 EHBO 4u €                     60,00   cursist (*)  
 EHBO 6u €                   100,00   cursist (*)   

BHV (18u) €                   240,00   cursist (*)  
 

    
Aanbod op maat 

  Omschrijving forfait 
   prijs per 
 EHBO levensreddend handelen 3u 

EHBO 3u (1 dagdeel) 
€             300,00 
€             330,00  

dagdeel (*) 
dagdeel (*) 

 EHBO 4u (1 dagdeel) €             440,00  dagdeel (*) 
 EHBO 6u (2 dagdelen) €             330,00  dagdeel (*) 
 EHBO 9u (3 dagdelen) €             330,00  dagdeel (*) 
 BHV (18u) €          2.300,00  dagdeel (*) 
     

 
Transportkosten: wettelijk tarief 
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Afwijkingen 
     

1. Voor opleidingen die niet in het door de provincieraad vastgestelde besluit zijn genomen, wordt in afwachting 
van de eerstvolgende jaarlijkse vaststelling door de provincieraad, het tarief als volgt vast gelegd: 
 

 
a. Tarief per opleiding = directe kost

(1)
 + overheadkost

(2)
 – subsidie

(3)
 + toeslag

(4)
 - korting

(5)
 

 
b. Tarief per deelnemer =               tarief per opleiding                       
                                                 geschat minimaal aantal deelnemers  
 

 
Toelichting: 

(1) directe kost  
Kosten die direct toe te wijzen zijn aan de opleidingsactiviteit. Vb. (niet limitatief): lesvergoeding, 
kilometervergoeding, examen- en verbetervergoeding, vrijwilligersvergoeding, catering, grondstoffen, 
verbruiksproducten, … 
 
(2) overheadkost  
Er kan een overheadkost worden aangerekend van maximaal 25 %. Deze overheadkost heeft betrekking op 
kosten die niet direct worden toegeschreven aan de desbetreffende opleiding (vb. niet limitatief: 
personeelskosten, administratie, ICT, energie- en communicatiekosten, vergunningen, verzekeringen, 
infrastructuur…). 
 
(3) subsidie 
Indien het bedrag van de subsidie vooraf gekend is en op voorwaarde dat er geen gegronde twijfel bestaat 
over de uitbetaling ervan door de subsidiërende overheid, kan de subsidie in mindering gebracht worden. 
 
(4) toeslag 
Om concurrentievervalsing tegen te gaan, wordt aan klanten met een privaat statuut een toeslag van 
minstens 10 % aangerekend. Deze toeslag kan groter zijn door markteconomische factoren. 
 
(5) Korting 
Volgende kortingen kunnen gecombineerd worden toegepast: 
- een overheidskorting: klanten met een publiek of semipubliek statuut krijgen korting. Het is een 

doelstelling om voor deze doelgroepen opleiding te organiseren aan een zo gunstig mogelijk tarief 
- een korting op basis van de aard van de opleiding. Vb.: nieuwe opleidingen die nog in een 

ontwikkelstadium zitten en getest moeten worden bij de doelgroep; nieuwe opleidingen waarop het 
PLOT om strategische redenen inzet maar die nog ingang moeten vinden in het werkveld; opleidingen 
voor een beperkte doelgroep die noodzakelijk zijn of maatschappelijk relevant; ... 

- een omzetkorting: klanten die grote hoeveelheden afnemen krijgen korting. 
 
2. Voor infrastructuur, voorzieningen, middelen, grondstoffen enzovoort, die nog niet opgenomen zijn in de 
tarieven zoals vastgesteld door de provincieraad, wordt een tarief vastgelegd voor huur of verbruik, in 
afwachting van de eerstvolgende jaarlijkse vaststelling door de provincieraad. 
 
 
 


