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Politieverordening 
inzake 

Vanaf 1 januari 2016 is het nieuwe politiereglement inzake

preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke

inrichtingen (PTI) van kracht. 

HAND IN HAND 
TEGEN BRAND

preventie

BrandveiligheidsattestAan welke bepalingen moet u voldoen ?   

Te volgen procedure

Meldingsplicht

Exploitatieverbod

van brand en ontploffing 
van publiek toegankelijke inrichtingen

Vóór exploitatie van een nieuwe of verbouwde inrichting vraagt u een 

brandveiligheidsattest aan bij de Directie Preventie van Brandweerzone 

Centrum d.m.v. een aanvraagformulier dat u vindt op 

brandweerzonecentrum.be/preventie

De burgemeester beslist
Het is de burgemeester van de gemeente waar de inrichting

gelegen is, die een attest uitreikt op advies van de brandweer.

Elke nieuwe publiek toegankelijke inrichting die start vanaf

1 januari 2017 waarvan de publiek toegankelijke oppervlakte 

gelijk is aan of groter is dan 100 m², krijgt een verbod de zaak 

te openen zolang men niet beschikt over een brandveiligheidsattest.

Breidt u uit en moet u hierdoor een nieuw brandveiligheidsattest 

aanvragen, dan heeft het exploitatieverbod enkel betrekking 

op het uitgebreide gedeelte.

Geen tijdig antwoord?
Indien u binnen de 30 dagen (te rekenen vanaf de datum van

het ontvangstbewijs dat u ontvangt na een aanvraag) geen

brandveiligheidsattest ontvangt, of bij weigering een aangetekend 

zending van de beslissing ontvangt, dan wordt het exploitatieverbod

tijdelijk opgeschort totdat u de beslissing van de burgemeester

aangetekend ontvangt.

De exploitatie moet in die periode van tijdelijk opschorting van

het exploitatieverbod wel voldoen aan de bepalingen van het

reglement en de bijlagen.

Het nieuwe politiereglement bevat twee bijlagen. 

Deze bijlagen beschrijven de brandveiligheidseisen 

waar u als eigenaar of uitbater van een publiek toegankelijke 

inrichting moet aan voldoen.

Aan welke bijlage u moet voldoen  

wordt bepaald door:

 n het maximaal aantal toegelaten personen

 n de grootte van de publiek toegankelijke oppervlakte

De bijlagen en bijhorende brochures kunt u raadplegen op

brandweerzonecentrum.be/preventie

Naargelang de startdatum van exploitatie en de totale publiek

toegankelijke oppervlakte (kleiner of groter dan 100m²) heeft

u meldingsplicht of een brandveiligheidsattest nodig 

(zie schema).

U heeft tot 3 maanden na de inwerkingtreding 

van het reglement de tijd om te voldoen aan uw meldingsplicht.

Voor nieuwe exploitaties, die opstarten na het in voege treden van

dit reglement, moet minstens 3 maanden voor opening een melding 

gebeuren.

De melding doet u bij de Directie Preventie van 

Brandweerzone Centrum d.m.v. een meldingsformulier dat u vindt 

op brandweerzonecentrum.be/preventie



	 n Dansgelegenheden

	 n Restaurants, frituren, eet- en drankgelegenheden,

  waarvan de totale publiek toegankelijke

  oppervlakte minimum 50 m² bedraagt

	 n Bioscopen, theaters en schouwspelzalen

	 n Casino’s, culturele centra en polyvalente zalen

	 n Sportzalen en -complexen, clubhuizen en dienstencentra

	 n Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen

	 n Jeugdhuizen, jeugdontmoetingscentra

Het maximum aantal toegelaten personen 

is het kleinste resultaat van volgende berekeningen:

1. Op basis van de breedte van de uitgangen:
Het aantal toegelaten personen is gelijk aan de som van

de nuttige doorgangsbreedte ( brnutt ) van de deuren of

de nuttige doorgangsbreedte ( brnutt ) van de evacuatieweg(en), 

uitgedrukt in centimeters.

Voor trappen moet rekening gehouden worden met een correctie factor:

	 n brnutt delen door 1,25: voor trappen die naar de uitgangen

  dalen.

	 n brnutt delen door 2: voor trappen die naar de uitgangen stijgen  

  (bijvoorbeeld vanuit een kelder).

Bij de berekening wordt steeds rekening gehouden met de smalste 

doorgang.

2. Op basis van het aantal uitgangen:
	 n 1 uitgang: max. 99 personen

	 n 2 uitgangen: max. 499 personen

	 n 3 uitgangen: max. 999 personen

	 n Per bijkomende uitgang: max. 500 extra personen toegelaten

3. Op basis van de oppervlakte:
Het aantal toegelaten personen bedraagt max. 2 personen

per m² publiek toegankelijke oppervlakte.

Wat is een pti ?

Rekensleutel maximaal 
aantal toegelaten personen

U bent eigenaar of

uitbater van een PTI

voor 1 januari 2016

U zal eigenaar of uitbater van een PTI 

worden tussen 1 januari 2016 en 31 
december 2016

U zal eigenaar of uitbater 

van een PTI worden 

na 1 januari 2017

U bent reeds in het bezit van 

een geldig brandveiligheidsattest 

dat werd afgeleverd door 

de burgemeester?

U hebt aanpassingen, 

uitbereidingen of verbouwingen 

aan uw PTI uitgevoerd?

Het brandveiligheidsattest blijft 

onbeperkt geldig en u hoeft 

verder niets te doen.

Totale publiek 

toegankelijke 

oppervlakte 

is kleiner dan 

100m2

Totale publiek 

toegankelijke 

oppervlakte (na 

aanpassingen)

is kleiner dan 

100m2

U bent meldingsplichtig:

Indien het max. aantal toegelaten personen:

< 100 - voldoen aan de bepalingen van bijlage 1
> 100 - voldoen aan de bepalingen van bijlage 2

U bent meldingsplichtig:

Indien het max. aantal toegelaten personen:

< 100 - voldoen aan de bepalingen van bijlage 1
> 100 - voldoen aan de bepalingen van bijlage 2

U bent meldingsplichtig:

U moet voldoen aan de bepalingen van bijlage 2

U moet een nieuw 
brandveiligheidsattest aanvragen. 

Bovendien moet u voldoen aan 

de bepalingen van bijlage 2.

Totale publiek 

toegankelijke 

oppervlakte is 

groter of gelijk 

aan 100m2

Totale publiek 

toegankelijke 

oppervlakte (na 

aanpassingen) 

is groter of 

gelijk aan 

100m2
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