MINISTERIEEL BESLUIT VAN 1 DECEMBER 2016 TOT BEPALING VAN HET MODEL VAN
BRANDPREVENTIEVERSLAG. (B.S. 18.01.2017)
De Minister van veiligheid en Binnenlandse Zaken
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikel 177;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot vastlegging van de organisatie van de
brandpreventie in de hulpverleningszones, artikel 9;
Gelet op advies 59.619/2/V van de Raad van State, gegeven op 18 juli 2016,
Besluit :
Artikel 1. De hulpverleningszones gebruiken het model bepaald in de bijlage bij dit besluit voor de
opstelling van een brandpreventieverslag.
Art. 2. § 1. Elk brandpreventieverslag bevat minstens volgende onderdelen :
-

gegevens van de hulpverleningszone die het brandpreventieverslag opstelde;
gegevens van de aanvrager van het brandpreventieverslag;
geografische situering van het gebouw, de site of het evenement;
het kader waarin en het doel waartoe de controle aangevraagd werd;
een gemotiveerde conclusie afgestemd op het kader waarin en het doel waartoe de controle
aangevraagd werd;
de datum van het brandpreventieverslag;
de handtekening van de opsteller van het brandpreventieverslag en van de zonecommandant of
zijn afgevaardigde.

§ 2. De gegevens opgenomen in het model die niet vermeld zijn in § 1 van dit artikel zijn
facultatief. De opmaak van het document kan aan de huisstijl van de hulpverleningszone aangepast
worden.
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Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien
dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
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Art. 3. In dit besluit worden onder de termen "zone" of "hulpverleningszone" ook begrepen de
Brusselse Hoofdstedelijke dienst voor brandweer en dringende medische hulp.

Bijlage bij het ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het model van
brandpreventieverslag
Model Brandpreventieverslag
Gegevens van de hulpverleningszone
Brandpreventieverslag van de hulpverleningszone :
Adres :
e-mail :
telefoon :
1. Aanvrager
Naam en functie :
optredend voor de overheid/organisatie :
Adres :
e-mail :
telefoon :
2. Geografische situering
Naam van het goed/de locatie :
of naam van de activiteit :
datum van de activiteit :
Adres :
eventueel kadastrale of andere gegevens voor de plaatsbepaling :
3. Kader en doel, regelgeving
Kader en doel van de aanvraag :
Regelgeving :
4. Eindconclusie
o A : Gunstig brandpreventieverslag
o B : Gunstig brandpreventieverslag mits naleving van volgende voorwaarden :
o C : Ongunstig brandpreventieverslag
o D : Conclusie is pas mogelijk na het bekomen van volgende bijkomende informatie :

7. Dossierbehandelaar
Ondertekend op :
door :
Contactgegevens :
Medeondertekend door :
handtekeningen
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 1 december 2016 tot bepaling van het
model van brandpreventieverslag.
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6. Opmerkingen
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5. Motivering

