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Formulier afwijkingsaanvraag PTI  
Politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en 
bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen 

V20220621 

 
 

Gegevens van het project of de inrichting 

naam project/inrichting …………………………………………………………………………………… 

straat …………………………………………………………… nr/bus …………. 

postcode ………………. gemeente ……………………………………………….. 

Dossierkenmerk P……………………………..  

 

Specificaties waarvoor de afwijking gevraagd wordt 

 
Nr Bepalingen/Bijlage Punt Korte omschrijving 
Bv. B. technische bepalingen B.3.3. Voor evacuatiewegen wordt een minimale vrije hoogte van 2 m voorgeschreven. 

Door het historische karakter van het gebouw kan op kelderniveau hier niet aan voldaan 
worden. 

Bv. Bijlage 2 3.7. De optrede van een trap mag maximaal 20 cm bedragen.  
Door het historische karakter van de torentrap wordt dit toegelaten maximum 

overschreden. 
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Documenten toe te voegen bij afwijkingsaanvraag PTI 

 
- duidelijke plannen van de inrichting, op schaal getekend; 

- verklarende nota waarom een afwijking wordt aangevraagd;  

- toelichting van het gelijkwaardig alternatieve voorstel. 

  

 
Brandweerzone Rivierenland 
Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen 
T 015 28 02 30  
E preventie@bwzr.be  
W www.brandweerzonerivierenland.be 
 
 

Dit formulier dient rechtstreeks aan de burgemeester te worden bezorgd. 
 

mailto:preventie@bwzr.be
http://www.brandweerzonerivierenland.be/
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Administratieve gegevens 

Gegevens aanvrager 

firmanaam ……………………………………………………………………………………………………….. 

voornaam ……………………………… naam …………………………………………………... 

straat …………………………………………………………………………. nr/bus ……………… 

postcode ……………………………… gemeente …………………………………………………... 

telefoon/GSM ……………………………… e-mail …………………………………………………... 

rijksregister- of ondernemingsnummer …………………………………………………………………….. 

 

Retributiereglement  

Het retributiereglement vestigt een retributie op alle door de brandweerdienst uitgevoerde 

brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. 

Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen van brand 

betreffen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in wiens voordeel de 

tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaatsgevonden. Er zal een factuurnota 

worden opgestuurd naar het facturatieadres. 

 

De retributie wordt verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief indien de BTW-regelgeving dit vereist. 

Facturatieadres 

Enkel in te vullen indien de gegevens verschillen van de gegevens aanvrager. 

firmanaam ……………………………………………………………………………………………………….. 

voornaam ……………………………… naam …………………………………………………... 

straat …………………………………………………………………………. nr/bus ……………… 

postcode ……………………………… gemeente …………………………………………………... 

telefoon/GSM ……………………………… e-mail …………………………………………………... 

rijksregister- of ondernemingsnummer …………………………………………………………………….. 

 

Akkoordverklaring 

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat deze dienstverlening dient te worden 

vergoed aan de Brandweerzone Rivierenland. 

 

datum ……………………………… 

 

Gegevens persoon die zich akkoord verklaart 

naam ……………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail ……………………………………………………………………………………………………….. 

akkoordverklaring   Ja 

Zonder akkoordverklaring is deze aanvraag niet geldig 

 
Brandweerzone Rivierenland verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving. Meer informatie over het  
privacybeleid en uw privacyrechten, vindt u op https://rivierenland.hulpverleningszone.be/privacy  

https://rivierenland.hulpverleningszone.be/privacy

	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	Tekst10: 
	Tekst11: 
	Tekst12: 
	Tekst13: 
	Tekst14: 
	Tekst15: 
	Tekst16: 
	Tekst17: 
	Tekst18: 
	Tekst19: 
	Tekst20: 
	Tekst21: 
	Tekst22: 
	Tekst23: 
	Tekst24: 
	Tekst25: 
	Tekst26: 
	Tekst27: 
	Tekst28: 
	Tekst29: 
	Tekst30: 
	Tekst31: 
	Tekst32: 
	Tekst33: 
	Tekst34: 
	Tekst35: 
	Tekst36: 
	Tekst37: 
	Tekst38: 
	Selectievakje1: Off


