
BROOD & GEBAK KOFFIETijd

MODE GESLOTEN

Is mijn publiek toegankelijke  
inrichting brandveilig?

Voor welke inrichtingen  
geldt dit reglement? 
Elke inrichting waar publiek toegang  
kan verkrijgen in de gemeentes Aalst,  
Denderleeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, 
Haaltert, Laarne, Lede, Lierde, Ninove, 
Wetteren en Wichelen moet voldoen aan 
de brandveiligheidsvoorschriften. 

Enkele voorbeelden: 

• winkels
• horecazaken en dancings 
• openbare gebouwen
• sportzalen
• bioscopen, theaters, culturele centra 

en polyvalente zalen
• groepspraktijken
• jeugdhuizen en ontmoetingscentra
• handelsbeurzen en  

tentoonstellingszalen

Welke inrichtingen vallen  
niet onder het reglement? 

• scholen
• kantoren
• gebouwen enkel voor erediensten
• parkeergebouwen
• jeugdverblijfcentra 
• inrichtingen waarvoor een specifieke 

brandpreventiereglementering 
voorhanden is (bv. kinderdagverblijven, 
ouderenvoorzieningen, toeristische 
logies, voetbalstadia) 

• inrichtingen in open lucht 
• tenten, kermisinrichtingen en  

marktkramen voor maximaal  
3 maanden op éénzelfde plaats

• gebouwen die niet ontworpen werden 
als publiek toegankelijke inrichting 
die maximaal 2 maal per jaar, telkens 
voor maximaal 5 dagen opengesteld 
worden voor het publiek.

Contactgegevens
Hulpverleningszone Zuid-Oost 
  brandpreventie@zonezuidoost.be
  053 60 77 20

Brandveiligheidsvoorschriften in publiek  
toegankelijke inrichtingen vanaf 1 januari 2022.

A-attest:
de inrichting voldoet 
en mag exploiteren.

B-attest:
de inrichting voldoet niet volledig  

en mag exploiteren mits de 
aanpassingen binnen de opgelegde 

termijn uitgevoerd worden.

C-attest:
de inrichting 

voldoet niet en mag 
niet exploiteren.

A CB

Brandveiligheidsattest  
Na afloop van de controle van een PTI categorie 3 ontvangt de exploitant  
een brandveiligheidsattest van de burgemeester. 
Er zijn drie 3 soorten brandveiligheidsattesten:

Kosten
Een controle brandveiligheid en adviesverlening zijn niet gratis. Elke prestatie geleverd 
door de hulpverleningszone wordt, overeenkomstig het retributiereglement, verhaald 
op de exploitant.

Bijkomende info 
Interesse in het volledige reglement, het retributiereglement of wens je als exploitant 
een infosessie te volgen, raadpleeg dan de website van de hulpverleningszone: 
https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/publiek-toegankelijke-inrichtingen



De controle brandveiligheid wordt minstens 30 dagen voor opening of voor  
de wijziging aangevraagd via https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/pagina/
controleaanvraag-brandpreventie. 

Daarnaast kan de burgemeester altijd een controle brandveiligheid opleggen 
ongeacht het aantal toegelaten personen.

PTI vanaf 50 personen (categorie 3)?

Zonaal PTI reglement  
vanaf 1/01/2022

Voor opening  
controle aanvragen  

via website  
hulpverleningszone

Na controle  
ontvangt u van  

de burgemeester  
een brand- 

veiligheidsattest

• Nieuwbouw?

• Herbestemming  
van hoofdfunctie?

• Verbouwing of uitbreiding?

• Nieuwe exploitant?

• Wijzigingen uitgevoerd  
die invloed hebben op:
- de brandveiligheid?
- de evacuatiemogelijkheden?

• Toename van het aantal 
toegelaten personen?

• Bij beëindiging van  
de geldigheidsduur van  
een brandveiligheidsattest

Meldingsplicht 
bij burgemeester 

voor opening, 
geen controle 

vereist.

categorie 1:
maximum 9 personen

categorie 2:
minimum 10 en  

maximum 49 personen

categorie 3:
50 personen of meer

Nee

Nee Ja

Ja

Moet je een controle aanvragen?Aan welke brandveiligheidsnormen moet mijn zaak voldoen?  
De publiek toegankelijke inrichtingen worden ingedeeld in drie categorieën volgens 
het aantal toegelaten personen, inclusief personeel:

Per categorie zijn er brandveiligheidsnormen opgenomen in het reglement.  
Hoe hoger de categorie, hoe strenger de brandveiligheidsnormen. 

Hoe wordt het aantal toegelaten personen bepaald? 
De exploitant bepaalt het aantal toegelaten personen inclusief personeel, binnen een 
vastgelegd minimum en maximum. 

Het minimum aantal personen dat kan aanwezig zijn wordt als volgt vastgelegd:
- op basis van het aantal verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen  

voor het gedeelte waarin deze zijn opgesteld
- voor het gedeelte zonder verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen:

• eet- of drankgelegenheid: de publiek toegankelijke oppervlakte/3
• nieuwe publiek toegankelijke inrichting: de publiek toegankelijke oppervlakte/3
• overige inrichtingen: de publiek toegankelijke oppervlakte/10.

Het maximum aantal personen wordt vastgelegd op basis van volgende criteria 
waarbij het meest ongunstigste criterium geldt:

- het aantal verankerde, niet-omstootbare zitplaatsen
- de publiek toegankelijk oppervlakte
- het aantal uitgangen
- de breedte van de uitgangen en 
- de aanwezige risico’s.

De uitbater is er 
verantwoordelijk 
voor dat het aantal  
personen in zijn zaak 
het toegelaten aantal 
niet overschrijdt.


