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Traject ‘zonale reglementen en zonale richtlijnen: 

► werkgroepen 

► 08/11/2019: toelichtingsmoment preventionisten brandweerzone 

► 20/11/2019: toelichtingsmoment gemeenten en politiezones (PIVO) 

→ 28 gemeenten waren ingeschreven en/of aanwezig 

→ 7 politiezones waren aanwezig 

► 26/11/2019: principiële goedkeuring zoneraad 

► 23/01/2020: werkvergadering gemeenten (Asse) 

→ 27 gemeenten waren aanwezig (vm e/o nm) 

- in de voormiddag (Evenementen) waren er 24 gemeenten vertegenwoordigd 

- in de namiddag (PTI) waren er 19 gemeenten vertegenwoordigd 

► 15/02/2020: deadline insturen opmerkingen en vragen 

► 02/03/2020: goedkeuring zonecollege 

► 26/05/2020: goedkeuring zoneraad 

► 06/2020 – 01/2021: goedkeuring in de gemeenteraad 

→ Alle 33 gemeentes 

► Van toepassing vanaf 01/02/2021 

 

 

Deze FAQ is een bundeling van alle vragen en opmerkingen die de gemeenten en politiezones aan 

de dienst Brandpreventie van de brandweer hebben doorgegeven: 

- telefonisch 

- per mail  

- tijdens het toelichtingsmoment op 20/11/2019 

- tijdens de werkvergadering met de gemeenten op 23/01/2020 
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 ALGEMEEN 

Worden de zonale reglementen na de zoneraad ook nog voor goedkeuring voorgelegd op de 

politieraad? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit hoeft niet maar kan eventueel wel. Zelf te beslissen via gemeenteraad of politieraad. 

Staan de zonale reglementen boven de politiereglementen? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Een zonaal reglement heeft geen kracht van wet. Na goedkeuring van de zonale reglementen 

op de zoneraad, moeten alle gemeenten de reglementen nog goedkeuren in de gemeenteraad. 

Kunnen de zonale reglementen de oude reglementen brandveiligheid vervangen? (Machelen) 

Antwoord: 

→ Het is de bedoeling dat de bestaande politie- of gemeentelijke reglementen m.b.t. 

brandveiligheid opgeheven worden en dat de zonale reglementen in de plaats komen.  

→ Aangezien voor het zonale reglement PTI het toepassingsgebied zo breed is, zal geen enkele 

inrichting tussen de mazen van het net glippen. 

→ Het zonale reglement Evenementen is eveneens meer omvattend dan bestaande reglementen.  

Hebben deze reglementen een impact op de verzekering(en)? (Halle) 

Antwoord: 

→ De reglementen staan los van een eventuele verzekeringspolis.  

Wat gebeurt er indien men niet kan voldoen aan bepaalde bepalingen uit het reglement? 

Antwoord: 

→ In de zonale reglementen wordt een mogelijkheid voorzien om een afwijking aan te vragen in 

geval er niet voldaan kan worden aan een artikel van het reglement. 

Er zijn soms lange wachttijden bij aanvraag (evenementen). Wordt de administratieve lasten wel 

goed ingeschat? Er worden veel evenementen aangevraagd en er is weinig personeel bij de dienst 

brandpreventie. (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Op basis van cijfers die er waren zou dit haalbaar moeten zijn. De bijkomende werklast is nog 

te bekijken. 

→ Voor controles van openbare gebouwen: zie PTI reglement. Hiervoor zal met de gemeente in 

overleg gegaan worden (stapsgewijs). 

Controles / handhaving / sancties 

Wie doet de controles op naleving van het reglement: Is dat door de brandweerzone of door de 

gemeenten (burgemeester? Met delegatie, politie, schepen, ambtenaar)? (Sint-Pieters-Leeuw / 

Halle) 

Antwoord: 

→ De controle op het reglement gebeurt door de brandweerzone.  

→ Er kan afgesproken worden om samen te controleren met andere instanties die op hun beurt 

hun bevoegdheden controleren, bv: 

− Politie (handhaving, hygiëne,…) 

− Ambtenaar (ikv exploitatievergunning of omgevingsvergunning) 

Welke bevoegdheden heeft de controleur? (Sint-Pieters-Leeuw) 
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Antwoord: 

→ Een controleur i.k.v. de zonale reglementen dient deel uit te maken van de brandweerzone 

Vlaams-Brabant West en dient te beschikken over een brevet PREV1 of PREV2. 

Wordt de gemeente op de hoogte gebracht van het plaatsbezoek? Hoe verloopt het plaatsbezoek? 

Wat is de procedure bij negatief of positief advies met voorwaarden? (Halle) 

Antwoord: 

→ In principe wordt een afspraak ter plaatse gemaakt met de uitbater. Indien de gemeente of de 

politie dit wenst te coördineren kunnen er gemeenschappelijke plaatsbezoeken voorzien 

worden. 

→ De brandweer geeft een advies. De conclusie kan positief of negatief zijn. Het is dan aan de 

burgemeester (en gemeentelijke diensten) om hetzij een vergunning af te leveren (positief 

advies) of andere maatregelen te treffen in geval van een negatief advies (bv tijdelijke 

sluiting…) 

Handhaving / sancties? (Sint-Pieters-Leeuw) 

Antwoord: 

→ Het aspect handhaving kan per gemeente ingevuld worden. 

→ Het aspect van de handhaving is een zuiver gemeentelijke bevoegdheid. Wel zal vanuit 

brandweerzone Vlaams-Brabant West i.s.m stad Vilvoorde een voorstel opgemaakt worden 

waarop de gemeentebesturen zich kunnen baseren. In het allerbeste geval nemen alle 

gemeenten van de brandweerzone dit voorstel over en zal er eenvormigheid zijn ook op het 

vlak van handhaving. 

Is het handhavingsbeleid / sanctiebeleid hetzelfde voor heel de brandweerzone? (Opwijk) 

Antwoord: 

→ Het aspect handhaving kan per gemeente ingevuld worden. 

→ Het aspect van de handhaving is een zuiver gemeentelijke bevoegdheid. Wel zal vanuit 

brandweerzone Vlaams-Brabant West i.s.m stad Vilvoorde een voorstel opgemaakt worden 

waarop de gemeentebesturen zich kunnen baseren. In het allerbeste geval nemen alle 

gemeenten van de brandweerzone dit voorstel over en zal er eenvormigheid zijn ook op het 

vlak van handhaving. 

Wie is verantwoordelijk voor de naleving en handhaving van het reglement? (PZ Zennevallei) 

Antwoord: 

→ Dit dient in het GAS-reglement opgenomen te worden en dus een gemeentelijke bevoegdheid. 

Retributiereglement 

De kostprijs van keuringen (bv. bij evenementen) zijn al duur en dan moet een controle / advies 

van de brandweer ook nog betaald worden? 

Antwoord: 

→ Het retributiereglement is inderdaad van toepassing. Het is een grote misvatting dat de 

brandweer gratis komt. 

→ O.a. de gemeenten, politie en jeugdverenigingen zijn wel vrijgesteld van de retributie. 

→ Wijzigen van het retributiereglement is de bevoegdheid van de zoneraad. 

Voor de controle van een gemeentelijke jaarmarkt of een feestweekend van de scouts moet er niet 

betaald worden (vrijstelling retributie). Een private organisator moet wel betalen voor een controle 

ter plaatse. Is er geen risico dat er een financiële afweging zal gemaakt worden en bepaalde 

evenementen niet zullen worden aangevraagd? 

Melding of aanvraag / veiligheidsoverleg / controle ter plaatse: Dit moet steeds gratis zijn, anders 

worden er financiële drempels ingebouwd. (Zaventem) 
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Antwoord: 

→ De zonale reglementen en het retributiereglement moeten afzonderlijk bekeken worden. De 

opmerking i.v.m. het retributiereglement zal doorgegeven worden aan de Zoneraad. 

Waarom zijn enkel jeugdverenigingen vrijgesteld en geen andere verenigingen zoals bv. een 

voetbalclub, …? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit is een beslissing van de zoneraad. 

Het is de gemeente die de brandweer vraagt voor een advies en/of controle? Dan is dit toch gratis? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Neen, de organisator van een evenement of de exploitant van een PTI krijgt de factuur 

(uitgezonderd wie vrijgesteld is volgens het retributiereglement). 

Zijn voorbesprekingen betalend? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Als er geen verslag opgemaakt wordt (dus enkel een niet bindend advies wordt gegeven), dan 

is dit niet betalend. In geval er een brandpreventieverslag opgemaakt wordt, dan is dit 

betalend. 

Is de aanwezigheid van de brandweer op een veiligheidscel betalend? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Meestal is dit niet betalend.  

In geval er een brandpreventieverslag opgemaakt wordt, dan is dit betalend. 

Communicatie 

Is er een communicatieplan? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit zal voorzien worden. 

Worden er afspraken gemaakt rond gezamenlijk of aparte communicatie burgers en inrichtingen? 

(Opwijk) 

Antwoord: 

→ Dat zal samen, met de gemeentelijke diensten, bekeken worden. 

Worden er folders voorzien voor de organisatoren? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er zal 1 folder opgemaakt worden per reglement. 

Kunnen er geen folders opgemaakt worden op maat van type evenement bv. buurtfeest, 

rommelmarkt met eetkramen, …? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er zullen geen afzonderlijke folders per type evenement worden opgemaakt. 

Organisatoren helpen en stimuleren om veilige evenementen te organiseren (zeker niet 

ontmoedigen) door bv. het opmaken van infofiches met veel foto’s voor o.a. berekeningen van 

aantal nooduitgangen, bereikbaarheid, brandbestrijding, installaties, …?  

Infofiches en eventueel filmpjes te voorzien in de tool om evenementen aan te vragen en op de 

website van de brandweer. (Zaventem) 

Antwoord: 
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→ Bij de brandweer zijn deze digitale tools nog niet voorhanden.  

Communicatie zal heel belangrijk zijn.  

Het kan ook niet de bedoeling zijn dat de organisator op verschillende websites alle info moet gaan 

zoeken. Het zou bv. handig zijn als alle info samen zou staan voor bv. een tent? (Zaventem) 

Antwoord: 

→ Ok, dit nemen we mee voor op onze website. 
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 ZONAAL REGLEMENT PUBLIEK TOEGANKELIJKE 

INRICHTINGEN 

ALGEMEEN 

Onder welke gemeentelijke dienst vallen publiek toegankelijke inrichtingen? (Opwijk / 

werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit kan de gemeente zelf kiezen (heeft te maken met interne organisatie) – vaak dienst lokale 

economie of stedenbouwkundige dienst. 

Hoeveel VTE zijn er nodig binnen de gemeenten om dit te verwerken? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit heeft te maken met interne organisatie. 

Kan de verzekering zich schuilen achter het ontbreken van een attest? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ nee 

Is het zonale reglement PTI al van toepassing? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De zonale reglementen moeten nog definitief goedgekeurd worden door de gemeenteraden en 

de huidige reglementen moeten nog worden opgeheven. 

→ In tussentijd moet, telkens de burgemeester advies aan de brandweer vraagt, de brandweer 

een advies geven ook al is er momenteel geen wetgeving.  

Het advies zal gebaseerd zijn op de ervaringen van de brandweer en de zonale reglementen 

zullen dan als richtlijn gebruikt worden. 

→ Zonder dit reglement zijn geen GAS boetes / geen sancties mogelijk. 

Kan bv. een feestzaal die niet in orde is op vlak van milieu, stedenbouw en 

omgevingsvergunningen een brandveiligheidsattest krijgen? (Lennik) 

Kan er in een vergunning voor een publiek toegankelijke inrichting iets vermeld worden indien een 

omgevingsvergunning vereist is? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ In het zonaal reglement voor publiek toegankelijke inrichtingen zijn brandveiligheidseisen 

opgenomen. Dit is niet gekoppeld aan omgevingsvergunningen. 

→ Indien uit het dossier van de omgevingsvergunning duidelijk blijkt dat het om een PTI gaat zal 

de brandweer in haar brandpreventieverslag ook al melding maken van de maatregelen die 

moeten genomen worden in het kader van het reglement PTI. 

A.1.4 

Bij woongebouwen zijn functiewijzigingen onder bepaalde voorwaarden (oppervlakte 

functiewijziging maximaal 100m² en in woongebied) vrijgesteld van (stedenbouwkundige) 

omgevingsvergunning volgens vrijstellingenbesluit. Wat dan? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Het zonaal reglement is van toepassing op alle publiek toegankelijke inrichtingen. De 

inrichtingen dienen te voldoen aan de voorwaarden ongeacht of ze een omgevingsvergunning 

nodig hebben of niet. 
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A.2 

Valt een open bedrijvendag ook onder de PTI? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ nee, dit valt onder het zonaal reglement evenementen 

Kan je vrijwillig, als goede huisvader, een controle aanvragen? 

Antwoord: 

→ Indien de inrichting onder het toepassingsgebied van het PTI valt kan altijd een controle 

aangevraagd worden. Bij een controle wordt een brandveiligheidsattest afgeleverd 

(uitgezonderd bij categorie 1, hiervoor wordt geen attest afgeleverd). 

→ Indien met geen attest wenst of indien de inrichting niet onder het toepassingsgebied valt (bv. 

kantoren, appartementen,..) maar men wil het gebouw toch aan de reglementering laten 

aftoetsen kan dit onder vorm van een bespreking of advies ter plaatse. 

A.2.1 

Gelden de veiligheidsvoorschriften voor publiek toegankelijke gebouwen ook voor jeugdlokalen, 

cafetaria’s en kantines van sportverenigingen? (Lennik) 

Antwoord: 

→ Ja, zie blauwe toelichting 

Zijn er voorschriften voor jeugdkampen? Meestal wordt er daar ook met gas gekookt en met vuren 

en darmen die een heel jaar in koffers blijven liggen. (Lennik) 

Antwoord: 

→ De jeugdlokalen moeten voldoen aan de voorschriften van het zonaal reglement voor publiek 

toegankelijke inrichtingen. 

Voor jeugdkampen kan ook andere regelgeving van toepassing zijn waar (bijkomende) 

voorwaarden van toepassing kunnen zijn bv. Toerisme voor allen, … 

Wat met pensenkermissen die aan de cafetaria van een voetbalkantine, jeugdlokaal,… worden 

georganiseerd? (Lennik) 

Antwoord: 

→ De voetbalkantine of het jeu 

→ gdlokaal moet voldoen aan de voorschriften van het zonaal reglement voor publiek 

toegankelijke inrichtingen. Voor evenementen zoals een pensenkermis zijn de voorschriften van 

het zonaal reglement evenementen van toepassing. 

A.3 

Wordt de volledige procedure zo veel mogelijk geautomatiseerd? (Opwijk) 

Antwoord: 

→ Dat is de bedoeling op termijn. 

Is de procedure zoals vastgelegd in het zonaal reglement (brandveiligheidsattest A/B/C afgeleverd 

door de burgemeester, …, noodzakelijk binnen de 10 jaar na het in voege treden van het 

reglement, …) een eigen werkwijze van de brandweer of is dit vastgelegd in een wetgeving? 

(Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De procedure voor het bekomen van een brandveiligheidsattest is analoog aan de wettelijke 

procedures voor het bekomen van attesten voor bepaalde inrichtingen (zoals 

kinderdagverblijven, ziekenhuizen, toeristische logies, ouderenvoorzieningen, …) 
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→ De termijn van 10 jaar is op voorstel van de brandweer, gebaseerd op het zonaal reglement 

van HVZ Rivierenland  

Wordt er een procedure “melding brandonveiligheid” opgesteld? (Opwijk) 

Antwoord: 

→ Ja. Via een schriftelijke klacht gericht aan de Burgemeester, kan deze de brandweer opdracht 

geven om ter plaatse een controle uit te voeren. De brandweer zal de burgemeester adviseren 

welke maatregelen er genomen dienen te worden. 

De werkwijze wordt in vraag gesteld. Dit zijn taken en verantwoordelijkheden van de brandweer. 

Het is immers niet logisch dat, gezien de burgemeester aan het hoofd staat van de 

veiligheidsdiensten, de administratie en bijhorende opvolging (lees: verantwoordelijkheid) 

moet/zal/kan verhuizen van deze veiligheidsdiensten naar de gemeentelijke diensten? Is dit 

gebaseerd op nieuwe wetgeving? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Het laten nemen van maatregelen ter voorkoming van brand is een bevoegdheid van de 

burgemeester (zie art 135 van de NGW). Om de aard van de brandpreventiemaatregelen te 

bepalen doet de burgemeester beroep op de brandweer. De brandweer heeft de verplichting 

om advies te geven als de burgemeester daarom vraagt (KB 19/12/2014 inzake de organisatie 

van de brandpreventie). 

→ De werkwijze in het zonaal reglement is gebaseerd op de werkwijze voor het bekomen van 

attesten voor bepaalde inrichtingen (zoals kinderdagverblijven, ziekenhuizen, toeristische 

logies, ouderenvoorzieningen, …) zoals dit is opgenomen in de specifieke Vlaamse wetgeving 

voor deze inrichtingen. 

Het controleren op de brandveiligheidsvoorschriften van het zonaal reglement blijft een taak 

van de brandweer. 

De aanvraag en het uitreiken van een brandveiligheidsattest gebeurt via de burgemeester (of 

zijn diensten). Het model van het brandveiligheidsattest wordt aangeleverd door de brandweer. 

Het aanvraagformulier is via de website van de gemeente. Ligt de verantwoordelijkheid van 

opvolging ook bij de gemeente? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Ja, aangezien de burgemeester of zijn/haar diensten de controleopdracht moeten geven aan de 

brandweer. De uitbater of eigenaar heeft evenwel ook een verantwoordelijkheid aangezien 

deze in kennis is van de maatregelen die hij/zij moet nemen om te voldoen aan de bepalingen 

van het politiereglement. 

→ De termijnen opgenomen in de brandpreventieverslagen dienen worden opgevolgd door de 

gemeente en door de uitbater. 

Bij nieuwe vestigingen binnen de 30 dagen voor opening. Hoe afdwingen? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De termijn van 30 dagen is opgenomen in het reglement en dient nageleefd te worden. 

→ De afdwingbaarheid van de voorschriften kan enkel indien het opgenomen is in een 

sanctiebeleid. 

Wat indien een brandveiligheidsattest niet wordt aangevraagd? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Indien de procedure is opgenomen in het politiereglement dient deze gevolgd te worden. Bij 

het niet naleven is de burgemeester bij machte maatregelen te treffen (bv opening van de zaak 

verbieden…). 

→ Een sanctiebeleid is een belangrijk hulpmiddel in het kader van de afdwingbaarheid van de 

voorschriften. 
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A.3.2 

Een PTI die nu gecontroleerd is, moet die opnieuw gecontroleerd worden na het in werking treden 

van het zonaal reglement PTI? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Bestaande inrichtingen die momenteel over een verslag beschikken: gunstig of gunstig met 

opmerkingen, krijgen niet sowieso een A- of B-attest. Deze inrichtingen zullen binnen een 

periode van 10 jaar gecontroleerd worden. Deze controles zullen gebeuren volgens een 

beleidsplan.  

→ De uitbater zal via een communicatiecampagne op de hoogte gesteld worden van de nieuwe 

voorwaarden en heeft in principe 10 jaar om zich in orde te stellen. 

→ Enkel bij wijziging van exploitant, verbouwingswerken en/of uitbreidingen, wijzigingen die 

doorgevoerd worden die invloed hebben op de brandveiligheid of een verhogen van het aantal 

toegelaten personen wensen door te voeren, een klacht of op vraag van de burgemeester, 

dient een controle en/of attest aangevraagd. 

Prioriteitenlijst bestaande te controleren PTI’s: lijst moet opgemaakt worden door de gemeenten 

(en door college laten goedkeuren). 

Heeft de brandweer een lijst? Kan de brandweer hulp bieden bij de opmaak van een 

prioriteitenlijst? Is er een richtlijn waar te starten? (werkvergadering 23/01/2020 / Opwijk) 

Gaat de brandweer hulp bieden bij de inventarisatie van de publiek toegankelijke inrichtingen? 

(Opwijk) 

Antwoord: 

→ De brandweer is bereid de gemeente te helpen met de opmaak van de prioriteitenlijst. 

→ Aangezien de brandweer niet over de noodzakelijke informatie beschikt zal de brandweer geen 

inventarisatie doen van de publiek toegankelijke inrichtingen per gemeente. 

→ Volgende criteria kunnen eventueel gebruikt worden bv. 

− op basis van functie (meer of minder risico, aanwezigen…) 

− op basis van zwaarte verzekering objectieve aansprakelijkheid (zie lijst bv. dancings, 

grote feestzalen, …) 

− op basis van ouderdom vorige controle 

− eerst alle gemeentelijke gebouwen 

− eerst alle jeugdlokalen 

− … 

Wie moet verzekering objectieve aansprakelijkheid hebben (niet alle richtingen zouden dit moeten 

hebben)? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing is verplicht voor o.a.: 

− kleinhandelaars met een verkoopruimte en opslagruimte groter dan 1.000 m²; 

− restaurants, frituren en cafés met een publieke ruimte groter dan 50 m²; 

− kantoorgebouwen met publieke ruimtes van in totaal meer dan 500 m²; 

− theaters; bioscopen; discotheken; 

− autohandelaren en concessiehouders; 

− gebouwen van hoven en rechtbanken 

Waarom dat café controleren en niet dat er naast? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er dient gecontroleerd te worden volgens een objectief criterium bv. alle café’s moeten 

gecontroleerd worden.  

→ Een uitzondering kan zijn dat er een klacht is over dat bepaald café, waarbij de burgemeester 

of zijn/haar diensten de opdracht geeft aan de brandweer/politie om te gaan controleren.  
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Hoeveel controles worden er uitgevoerd per jaar? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er zal gestart worden met +/- 500 controles per jaar (voor bestaande inrichtingen). 

Na 1 jaar zal dit geëvalueerd worden en indien nodig bijgestuurd. 

→ Het aantal te controleren inrichtingen per jaar en per gemeente dient nog te worden vastgelegd 

door de zoneraad. 

Zijn de nieuwe inrichtingen inbegrepen in deze 500 controles per jaar? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Neen, 500 controles van bestaande PTI’s. Daarboven komen nog de nieuwe PTI’s. 

A.3.4 

Moet een eigenaar van een PTI (bv. feestzaal) per huurder een nieuw attest vragen? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het attest wordt opgemaakt op naam van de exploitant, de uitbater. Indien de eigenaar en de 

exploitant dezelfde persoon is, zal het attest op zijn/haar naam worden uitgereikt. 

→ De huurder van een lokaal of zaal dient geen attest aan te vragen. Het is de uitbater, 

exploitant, verhuurder die over het attest moet beschikken. 

Moet een nieuw attest gevraagd worden als de exploitant van een PTI verandert? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ ja (nieuwe exploitant van een PTI = nieuw attest) aangezien het attest op naam staat van de 

exploitant. 

A.3.7 / A.3.8 / A.3.9 

Is er een minimale vorminhoud of richtlijn voor het brandveiligheidsattest A/B/C dat door de 

burgemeester moet afgegeven worden? Is er een voorbeeldformulier? (Lennik / Opwijk) 

Antwoord: 

→ De brandweer heeft een modelformulier opgemaakt voor de brandveiligheidsattesten. 

Is het brandveiligheidsattest hetzelfde voor alle gemeente? (Opwijk) 

Antwoord: 

→ Het modelformulier is hetzelfde voor alle gemeenten. Er is wel plaats voorzien om bv. het logo 

van de gemeente op het document te plaatsen.   

A.3.8 

Brandveiligheidsattest B is max. 5 jaar geldig. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur (echter 

nooit voor 5 jaar)? Gaat de brandweer ervan uit dat de gemeente opvolgt? Dit lijkt een beoordeling 

(inhoudelijk bepalen termijn) die de gemeentelijke diensten niet kunnen doorvoeren en tevens niet 

hun verantwoordelijkheid is. (Londerzeel) 

De exploitant dient zelf de brandweer te contacteren. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De brandweer adviseert de burgmeester voor het bepalen van de termijnen. Dit zal in de 

meeste gevallen, 6 maanden of 1 jaar bedragen en zal op het brandpreventieverslag vermeld 

worden. 

→ De exploitant kan tijdens de lopende termijn zich rechtstreeks naar de brandweer richten om 

een hercontrole aan te vragen. 
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In de toelichting staat “niet de brandweer maar de burgemeester/zijn diensten waken over de 

geldigheidsduur van de attesten”. Welke dienst gaat dit op zich nemen? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Dit heeft te maken met interne organisatie. 

A.3.9 

Is het mogelijk dat een bestaand café nog 9 jaar open kan zijn en dan na controle een 

brandveiligheidsattest C krijgt? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, dat kan. Maar het café diende al 9 jaar in orde te zijn met het zonaal reglement PTI. Hier 

ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de uitbater/eigenaar van deze zaak. 

De voorwaarden van het reglement zijn van toepassing van zodra het reglement is 

goedgekeurd en niet nadat de overgangsperiode van 10 jaar voor de bestaande inrichtingen 

voorbij is. 

A.5 

Afwijkingsprocedure brandweernormen: dit is in het verleden nooit via de burgemeester geweest 

maar steeds rechtstreeks naar de afwijkingscommissie? De coördinatie ervan wordt best bij de 

brandweer gecentreerd. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De brandweer kan geen afwijking toestaan op een reglement dat door de gemeenteraad is 

goedgekeurd. De burgemeester kan wel een afwijking toestaan op advies van de 

afwijkingscommissie zoals beschreven in het zonaal reglement. 

→ Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen afwijkingen op het zonaal reglement 

(bevoegdheid burgemeester) en afwijkingen op federale of gewestelijke regelgeving. Het is de 

uitvoerende macht die een afwijking kan toestaan op regels die uitgevaardigd zijn door de 

wetgevende macht. 

Is er een voorbespreking mogelijk voor een afwijking? Zijn er geen misverstanden mogelijk tussen 

verschillende afwijkingscommissies? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Een voorbespreking is altijd mogelijk. 

Maar een afwijkingsmogelijkheid is enkel bedoeld als er echt niet kan voldaan worden aan een 

bepaald voorschrift in het zonaal reglement. Er zijn in dat geval compenserende maatregelen 

nodig. Uiteindelijk is het de burgemeester die beslist, op advies van de afwijkingscommissie, of 

er een afwijking wordt toegestaan. 

→ Op basis van het zonaal reglement kan er geen afwijking bekomen worden op andere 

regelgeving bv. K.B. 07/07/1994 basisnormen brandveiligheid. Hiervoor moet bij de 

betreffende instantie (FOD IBZ) een afwijking aangevraagd worden. 

→ Het zonaal reglement is niet strijdig met andere regelgeving zoals bv. K.B. 07/07/1994 

basisnormen brandveiligheid. 

A.6 

Wie volgt dit op: brandweer, politie, gemeentelijke ambtenaren? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Het aspect handhaving kan per gemeente ingevuld worden. 

→ Vanuit brandweerzone Vlaams-Brabant West i.s.m stad Vilvoorde zal een voorstel opgemaakt 

worden waarop de gemeentebesturen zich kunnen baseren. 

GAS: de controle moet dan samen gebeuren met de GAS-ambtenaar of de burgemeester moet zijn 

bevoegdheid laten uitvoeren? Politie moet ook betrokken worden (momenteel worden in sommige 
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gemeenten de GAS-boetes door de politie uitgeschreven / de gemeenten staan niet te springen om 

dit naar zich toe te trekken) (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De stad Vilvoorde gaat deze denkoefening maken. In Vilvoorde worden de Gas-boetes vandaag 

door de politie uitgeschreven en dit zal ook zo blijven. 

In hoeverre is de politie betrokken bij de zonale reglementen? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De politiezones waren, net als de gemeenten, uitgenodigd op het toelichtingsmoment op 

20/11/2019. 

De politiezones hebben de zonale reglementen ook per mail ontvangen en hebben de 

mogelijkheid gekregen om opmerkingen door te geven tegen uiterlijk 15/02/2020. 

→ Na de goedkeuring van de zonale reglementen zal zeker een opleiding voorzien worden. 

B.3 

Onder welke categorie valt een grootwarenhuis? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Te bekijken, maar meestal categorie 3. 

B.3.3 

Is het maximum aantal personen in eenzelfde publiek toegankelijk gebouw hetzelfde voor fuiven 

als voor eetfestijnen? (fuif grotere bezetting maar staand / eetfestijn lagere bezetting maar 

zittend) (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, het maximum aantal personen wordt voor de PTI bepaald ongeacht of er een fuif of 

eetfestijn doorgaat. 

→ Er wordt geadviseerd om een gebruikersreglement (of intern reglement) op te maken voor de 

PTI. Hierin kan bv. opgenomen worden dat uitgangen vrij moeten blijven, dat de gangen 

moeten vrijgehouden worden zodat de uitgangen gemakkelijk bereikt kunnen worden, dat 

veiligheidsverlichting niet mag afgedekt worden, … 

Wanneer is een nooduitgang verspert? Zijn er bepaalde afstanden die moeten vrijgehouden worden 

ter hoogte van een nooduitgang? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Alle (nood)uitgangen moeten vlot bereikbaar zijn; dit betekent dat iedere aanwezige op zijn 

weg naar buiten geen hindernissen (deuren die slotvast zijn, vuilnis, opslag e.d.) mag 

tegenkomen. 

Mogen de deuren van een (ouder) PTI gebouw binnendraaiend zijn? (Toelichtingsmoment 

20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Deuren moeten openen in de vluchtrichting (naar buiten draaiend) maar voor een bezetting tot 

max. 99 personen is hiervoor een uitzondering toegestaan. 

Wordt er voor zalen op de verdieping een dalende factor in rekening gebracht? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, deze bedraagt 1,25. 

Bijlage 1/2/3 – punt 3 
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Wat zijn uitgangen? Zijn ramen ook uitgangen? Tellen deze mee? (Halle) 

Antwoord: 

→ Een uitgang is een buitendeur of een deur waardoor men de ruimte kan verlaten. 

→ Ramen worden niet gezien als uitgangen. 

Bijlage 2/3 – punt 4.3 

Wat met gasflessen in keukens waar niet veel verluchting is? (Lennik) 

Antwoord: 

→ Er zal bij voorkeur overgegaan worden naar een vaste gasinstallatie of anders zal de keuken 

doelmatig verlucht moeten zijn. 

Bijlage 2/3 – punt 3.7 

Zijn houten trappen toegestaan? (Lennik) 

Antwoord: 

→ Ja, er wordt voor bestaande trappen geen stabiliteit bij brand gevraagd voor de trappen.  

(opgelet: voor nieuwe trappen kan dit wel gevraagd worden, gebaseerd op andere wetgeving). 

De constructievereisten waar de trappen wel aan moeten voldoen zoals optrede, aantrede, 

hellingshoek, leuningen,… zijn opgenomen in het zonaal reglement.  

Bijlage 3 – punt 5.7/5.8 

Waarom wordt er pas vanaf 250 personen in een PTI een automatische doormelding gevraagd? 

Mag dit al bij een lager aantal gevraagd worden? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ In het reglement is geen doormelding voorzien. Er wordt wel een alarmering (vanaf 100 pers. 

of vanaf 50 pers./#lokalen/#bouwlagen) en automatische detectie (vanaf 500 pers of vanaf 

250 pers./#lokalen/#) gevraagd. 

→ De alarmering of drukknoppen was in een vorige versie van het reglement vanaf 250 personen. 

Dit aantal werd verlaagd. 

→ Het is altijd toegestaan om bij lagere bezettingen al een automatische branddetectie te vragen. 

Bijlage 4 - Pictogrammen 

Wordt deze bijlage in het politiereglement gevoegd? Indien zo, goed voor de communicatie maar 

omslachtig bij wijzigingen (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Bijlage 4 is een blauwe toelichting en zal dus niet in het politiereglement worden opgenomen. 
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 ZONAAL REGLEMENT EVENEMENTEN 

Algemeen 

Er wordt door de gemeente gevraagd dat dezelfde evenementen steeds door dezelfde preventionist 

worden gecontroleerd. (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Verwacht wordt dat er een betere afstemming zal zijn door het uniform reglement. Maar 

organisatorisch is het niet altijd mogelijk steeds dezelfde preventionist te sturen door de 

uurroosters en wachtdiensten. 

Controle ter plaatse wordt ook altijd doorgegeven aan de officier van wacht. Bij 

voorbesprekingen zou het altijd dezelfde persoon kunnen zijn. 

Er wordt gevraagd om mensen met kennis van zaken te sturen om controles te doen. 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Door het zonaal reglement zullen de preventionisten over duidelijke voorschriften beschikken 

om een uniform advies te kunnen geven. 

Wat gebeurt er indien bepaalde bepalingen uit het reglement niet worden nageleefd?  

Bv. indien er geen 60cm vrije ruimte rond een hydrant is of 80cm tussen een gebouw en 

een kraam? (PZ Zennevallei) 

Bv. Wat als er tijdens een evenement (rijen gevormd door kramen, …) na 30m geen 

uitgangsweg kan gelaten worden van 1,20m? (Beersel) 

Bv. Tijdens de jaarmarkt is er geen 4m doorgang of bij de opstelling van de kermis is er 

een probleem qua doorgang ter hoogte van de autoscooter. (Londerzeel) 

Bv. in realiteit is het voor veel rommel- en jaarmarkten (al dan niet met kermis) niet 

haalbaar om de richtlijnen te respecteren. Hoe gaan we hier mee om? (Toelichtingsmoment 

20/11/2019) 

Bv. in totaal heeft men voor een rommelmarkt een 12,40m brede straat nodig (= 1,2m + 

kraam + 4m doorgang brandweervoertuigen + kraam + 1,2m). Vaak is dit niet het geval 

op plaatsen in het centrum waar deze evenementen georganiseerd worden (straat dikwijls 

maar 6m breed). (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Wat met jaarmarkten die niet voldoen aan het reglement? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De bedoeling is om eens opnieuw te kijken naar de terugkerende opstellingen van bv. markten, 

jaarmarkten, rommelmarkten, kermissen, kerstmarkten, … en er creatief in te wezen. In 

gemeenten waar deze denkoefening noodgedwongen moest worden gemaakt (bv naar 

aanleiding van herinrichten van straat of plein) zijn hierdoor al betere oplossingen bekomen 

dan de situatie die er vanouds was.  

→ Op basis van het zonaal reglement zal de brandweer advies geven. De burgemeester kan 

alsnog beslissen om van dit advies af te wijken (hoewel dit uiteraard ten sterkste wordt 

afgeraden) 

Wat gebeurt er als er tijdens een evenement wordt vastgesteld door de gemeente dat er 

bijkomende risico’s zijn die niet op voorhand zijn aangegeven bv. fuif waar men buiten plots enkele 

bakkramen opstelt. (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het is aan de gemeente om hier tegen op te treden, desnoods kan de brandweer 

teruggeroepen worden voor advies of controle ter plaatse. 

Wat gebeurt er als de gemeentelijke diensten opmerkingen maken dat een opstelling/inrichting niet 

in orde is maar de burgemeester laat dit toch doorgaan. (werkvergadering 23/01/2020) 
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Antwoord: 

→ Dit is de verantwoordelijkheid van de burgemeester. 

Zijn er richtlijnen voor kerstmarkten? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Kerstmarkten vallen onder het toepassingsgebied van het zonaal reglement evenementen. 

De brandweer heeft voor kerstmarkten een overzicht opgemaakt met alle richtlijnen uit het 

zonaal (ontwerp)reglement. Er mag hiervoor contact opgenomen worden met het secretariaat.  

A.1.1 

Vallen kermissen onder ‘evenementen? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ ja, zie ook toelichting bij artikel A.1.1. van het reglement. 

Als de lokale handelaars 1x per jaar een evenement doen: is het zonaal reglement dan van 

toepassing? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ ja. 

A.1.5 

Is een tent een gesloten of open constructie? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Een tent is een gesloten constructie. 

→ In geval de geveloppervlakken volledig open zijn, dan is dit een open constructie. 

A.2.1 

Wat zijn ‘specifieke risico’s’? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Specifieke risico’s zijn opgelijst in de blauwe toelichting van het zonaal reglement: 

Bv. open vuur, professioneel vuurwerk, installaties met aanwezigen op verschillende etages, 

logies op de evenementensite, … 

Is het mogelijk om de standaard veiligheidsrichtlijnen reeds door te sturen naar de gemeenten? 

(Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Dit document is op de werkvergadering van 23/01/2020 meegegeven aan de aanwezigen en 

zal nog voor iedereen digitaal ter beschikking gesteld worden. 

A.2.2 

Voor een evenement in een gebouw met meer dan 150 personen moet er een brandpreventie-

verslag aangevraagd worden. 

Indien er al een brandpreventieverslag voor het gebouw bestaat als publiek toegankelijke 

inrichting, moet er dan opnieuw een verslag aangevraagd worden voor het evenement (voor zover 

en geen specifieke risico’s zijn of belemmering van de openbare weg is)? (Beersel) 

Antwoord: 

→ Zie ook toelichting bij artikel A.1.11 van het reglement: 

In geval een gebouw al gekend is als een publiek toegankelijke inrichting, dan moet er voor 

een evenement in dit gebouw geen aanvraag worden ingediend. 
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De maximum capaciteit, vastgelegd voor de publiek toegankelijke inrichting, moet 

gerespecteerd worden. Er is geen overschrijding van de maximum capaciteit toegestaan. 

Wanneer wordt er een standaardadvies of een advies ter plaatse gegeven? Wanneer is er een 

controle ter plaatse nodig? Wanneer is er een veiligheidsoverleg nodig? 

Wie bepaalt er wanneer een standaardadvies, advies ter plaatse, controle of veiligheidsoverleg 

nodig is?  

Van welke schaalgrootte zal de brandweer controles ter plaatse komen doen? Bv. bij evenementen 

waar problemen verwacht worden kan de gemeente gericht de brandweer vragen om een controle 

te doen. 

Vraag om meer duidelijkheid over de grootte van de evenementen en de daaraan gekoppelde 

voorwaarden (zoals een veiligheidsoverleg). (Zaventem) 

Antwoord: 

→ De brandweer werkt dit verder uit (bepalen criteria / drempels). Dit zal bv. afhangen van 

risico’s, bezettingen, … 

Is het de brandweer of gemeente die beslist wanneer er een veiligheidsoverleg nodig is? 

(Zaventem) 

Antwoord: 

→ Zowel gemeente als brandweer of politie kan aangeven dat er een veiligheidsoverleg nodig zou 

zijn. 

Wat moet er gebeuren als er geen controle gebeurt door de brandweer? Moet er dan een lokale 

controle georganiseerd worden? Wie moet dit doen? (Zaventem) 

Antwoord: 

→ Uit de criteria van de brandweer kan blijken dan een controle ter plaatse niet nodig is. Er moet 

dan geen lokale controle georganiseerd worden. Indien de burgemeester een controle ter 

plaatse toch nodig acht, kan hij hiervoor alsnog opdracht geven aan de brandweer. 

A.3.1 – A.3.2 

Wat is tijdig? (Beersel / Sint-Pieters-Leeuw/ werkvergadering 23/01/2020) 

Niet belangrijk om dit te concretiseren? (werkvergadering 23/01/2020) 

Vraag om de indientermijnen uit te klaren. (Zaventem) 

Hoogstwaarschijnlijk zal de timing voor het aanvragen van een brandpreventieverslag moeilijk te 

handhaven zijn. (Opwijk) 

Antwoord: 

→ De gemeenten mogen zelf beslissen welke termijn gerespecteerd moet worden voor het 

aanvragen van een evenement. 

→ Termijnen voor de brandweer indien er een verslag moet opgemaakt worden: min. 1 maand of 

3 maanden voor grote evenementen (dit is als blauwe toelichting in het zonaal reglement 

opgenomen). 

Wordt het brandpreventieverslag best voor of na het advies van de politie gevraagd? (Beersel) 

Antwoord: 

→ Dit kan gelijktijdig gevraagd worden. 

Wanneer gebeurt de controle van tijdelijke constructies? Zeker bij kort durende evenementen kan 

dit een probleem zijn. (Halle) 

Wat is de timing voor een controlebezoek? Want hoe dichter de controle tegen het evenement, hoe 

minder kans dat er nog iets kan opgelost worden. Welke termijnen (dagen, uren voor het 

evenement) worden voorgesteld of voorzien? (Opwijk) 
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Antwoord: 

→ Een controle ter plaatse is enkel mogelijk/nuttig wanneer het evenement (bijna) volledig 

opgesteld is. Hoe vroeger het evenement is opgesteld, hoe vroeger de controle kan 

plaatsvinden. 

A.3.3 

Moet het informatieblad ook digitaal aangeleverd worden of terug analoog? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het informatieblad bevat de informatie die de brandweer nodig heeft voor de verder 

behandeling van het evenement. 

Dit formulier mag zeker digitaal bezorgd worden. (in de toekomst automatiseren)  

Het hoeft ook geen apart formulier te zijn dat de organisator moet invullen, maar de vragen 

mogen geïntegreerd worden in het algemeen aanvraagformulier van de gemeente. 

Zijn de gegevens van het informatieblad mee opgenomen in de ‘Eventmachien’ (= lastenboek dat 

gebruikt kan worden voor een evenementenloket)? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het informatieblad is doorgegeven om mee op te nemen in de eventmachien. 

De gemeente heeft een eigen evenementenloket. Het is niet mogelijk om het formulier van de 

brandweer volledig in te vullen vanuit dit loket. (Zaventem) 

Het informatieblad is dubbel werk voor de gemeenten. De gemeente heeft geen tijd om alle 

binnengekomen informatie over te pennen op het informatieblad terwijl dezelfde informatie al op 

een ander formulier van de gemeente wordt ingevuld door de aanvrager. (Opwijk) 

Antwoord: 

→ Het informatieblad dat de gemeenten gebruiken moet zo zijn opgebouwd dat alle informatie die 

nodig is voor de brandweer hierin vervat zit. Eventueel moet het informatieblad van de 

gemeenten worden aangepast. 

→ Er wordt best gekeken naar een tool voor het aanvragen en behandelen van evenementen 

waaruit een ‘informatieblad voor de brandweer’ kan gegenereerd worden. 

Sommige gemeenten hebben (of zijn bezig met de aankoop van) een tool voor aanvragen van 

evenementen. Gaat de brandweer nog een aparte tool maken? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Gemeenten hebben hun eigen tool voor aanvragen van evenementen. De brandweer zal 

daaruit de informatie moeten krijgen (zie informatieblad). 

Bij latere automatisering, waarbij de brandweer een eigen tool heeft voor de verwerking en 

behandeling van evenementen, zal deze informatie vanuit de tool van de gemeenten 

doorgegeven moeten worden naar de tool van de brandweer. 

Moet vanaf 1/7/2020 het informatieblad ook al gebruikt worden? Gaat er een overgangsperiode 

voorzien worden? (Zaventem) 

Antwoord: 

→ In het vooropgestelde traject worden de zonale reglementen op 31/03/2020 ter goedkeuring 

voorgelegd op de zoneraad en is het de bedoeling om tegen 01/07/2020 de zonale 

reglementen goedgekeurd te hebben in alle 33 gemeenten. Het is dan ook aangewezen dat de 

informatie die de brandweer nodig heeft kan doorgegeven worden aan de brandweer, liefst 

digitaal. 

De koppeling van het informatieblad met evenementenloket van de gemeente dient nog verder 

bekeken te worden. 
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Sommige gemeenten hebben al een formulier voor het aanvragen van een evenement (≠ 

informatieblad brandweer). Is het de bedoeling dat de brandweer enkel advies geeft als het 

informatieblad gebruikt wordt? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Ja. De vorm is voorlopig minder belangrijk maar de gegevens van het informatieblad zijn nodig 

voor het geven van een correct advies.  

→ Bij het ontwikkelen van de digitale tool voor de brandweer zal ook de vorm van de informatie 

aan bepaalde criteria moeten voldoen. 

Bezorgdheid dat het voor een vrijwillige organisator van een evenement te veel administratie 

wordt: Organisator moet een aanvraagformulier invullen voor de gemeente en dan nog één voor de 

brandweer? Kan dit niet samengevoegd worden tot één formulier? (Toelichtingsmoment 

20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Het is de bedoeling zijn dat de organisator maar 1 formulier invult.  

→ Zie ook antwoorden op voorgaande vragen dienaangaande. 

Moeten het inplantingsplan en grondplan op schaal getekend worden? Is dit wel doenbaar voor alle 

organisatoren? Voor de opmaak van een inplantingsplan kan men Google Maps gebruiken. Voor 

grondplannen? Kan de brandweer een goede tool aanleveren? (Zaventem) 

De organisator moet nu ook plannen beginnen tekenen. Biedt de brandweer iets aan? Gaat de 

brandweer software aanleveren? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Zie blauwe toelichting bij artikel A.1.8. van het reglement. De plannen zijn bij voorkeur op 

schaal. Indien ze niet op schaal zijn, moeten de afstanden er bij geschreven worden zodat het 

voor de brandweer mogelijk is om een juiste inschatting te maken. 

→ De brandweer levert in eerste instantie geen tool aan. De dienst noodplanning van de 

brandweer is momenteel wel bezig met de aankoop van een programma voor de opmaak van 

interventieplannen. Er zal bekeken worden of dit programma ook geschikt is voor het opmaken 

van inplantings- en grondplannen. 

Bestaan er sjablonen of modeldocumenten voor een informatieblad, inplantingsplan en grondplan 

waarmee de brandweerzone bij voorkeur werkt? Zo ja, kunnen deze aan onze diensten worden 

bezorgd zodanig dat we dit proactief kunnen bezorgen/ter beschikking stellen van aanvragers? 

(Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Er bestaat een modeldocument voor het informatieblad. 

→ Het programma van de dienst Noodplanning zal een standaardisatie inhouden voor de opmaak 

van grondplannen en inplantingsplannen. 

Welke adviezen worden er gegeven? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Gunstig (d.w.z. alles is in orde), gunstig onder voorwaarden en ongunstig 

Hoelang na de aanvraag ontvangt de gemeente het brandpreventieverslag? (Beersel) 

Hoe wordt het resultaat van een controlebezoek aan de gemeente/burgemeester kenbaar 

gemaakt? In het weekend is het niet zo een goed idee om te mailen. (Opwijk) 

Antwoord: 

→ De brandweer geeft ter plaatse mondeling zijn bevindingen door. Het is daarom belangrijk dat 

de burgemeester of een afgevaardigde aanwezig is. Het brandpreventieverslag wordt 

vervolgens opgemaakt en na ondertekening doorgestuurd. 
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→ Het is de bedoeling om de opmaak van de brandpreventieverslagen in de toekomst te 

automatiseren zodat het (niet-ondertekende) verslag meteen opgestuurd kan worden na de 

controle. 

B.1.2 

De exploitant / organisator moet de nodige maatregelen nemen om het ontstaan van brand te 

voorkomen, ieder begin van brand snel en doeltreffend te bestrijden, in geval van brand een veilige 

en snelle ontruiming van de aanwezige personen te verzekeren en de hulp van de brandweerdienst 

onmiddellijk in te roepen.  

Biedt de brandweer hiervoor ook een folder/informatiekanaal aan met tips en tricks zodat 

organisatoren hieraan tegemoet kunnen komen? Dit zou bv. deel kunnen uitmaken van het 

aanvraagformulier (als extra nuttige info). (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ In kader van de brandveiligheid dient de organisator de richtlijnen uit het reglement op te 

volgen. Indien de organisator bepaalde zaken doet of inricht die niet zijn opgenomen in het 

reglement, dient hij hierbij steeds de nodige preventiemaatregelen te nemen. Bij twijfel kan hij 

steeds voorafgaand advies aan de brandweer vragen. In eerste instantie wordt er geen 

folder/informatiekanaal aangeboden met bijkomende tips en tricks. 

→ De toelichtingen bij het reglement geven wel al heel wat duiding bij de artikels van het 

reglement. 

B.1.6 

De technische uitrustingen van de inrichting moeten worden ontworpen, geplaatst en onderhouden 

volgens de regels van goed vakmanschap. Vraag om hiervoor gebundelde info (laagdrempelig 

geschreven, niet te technisch) te voorzien om het organiseren van evenementen zo laagdrempelig 

mogelijk te houden. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Er wordt geen gebundelde informatie voorzien vanuit de brandweer.  

→ De toelichtingen bij het reglement geven wel al heel wat duiding bij de artikels van het 

reglement. 

B.1.8 

De medewerkers moeten ingelicht zijn. Opleiding (beperken tot 2 à 3 uur) te voorzien in elke 

gemeente (1ste jaar in elke gemeente, erna meerdere opleidingen per jaar te voorzien voor clusters 

van gemeenten). (Zaventem) 

Moet elke vrijwilliger/medewerker een infodocument/infosessie ontvangen i.v.m. de ontruiming en 

brandbestrijdingsmiddelen? Dit lijkt realistisch bij grote evenementen, maar wat bij kleine? Hoe 

gaan we dit controleren? Is het de bedoeling dat een infodocument mee bij het evenementdossier 

wordt gestoken? Naar rechtszekerheid naar organisatoren toe, lijkt het me relevant om dit wat 

scherper te maken. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Volgens artikel B.1.8 van het reglement moeten alle medewerkers ingelicht worden. Er is niet 

vastgelegd hoe dit moet gebeuren. Dit kan de organisator zelf bepalen, eventueel in functie 

van de grootte van het evenement of de risico’s. Er hoeft dus geen infodocument mee bij het 

evenementdossier gestoken te worden. 

→ Er ligt hier omtrent ook verantwoordelijkheid bij de organisator. 

B.2.8 

Moet er een oplijsting worden voorzien door de organisatoren van bevoegde personen en 

bijhorende verantwoordelijkheden? (Londerzeel) 
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Antwoord: 

→ De brandweer mag geen aanbeveling doen inzake welk organisme een controle zou kunnen 

uitvoeren. 

→ De gemeenten zouden wel een overzicht kunnen maken van erkende keuringsorganismen en 

deze ter beschikking stellen van organisatoren. 

C.1.1 

Moet de organisator van bv. een grote fuif op voorhand de uitgangen en bezettingen gaan 

berekenen? (Zaventem) 

Antwoord: 

→ De brandweer zal sowieso bij het behandelen van een evenement de berekeningen doen en 

nazien of de uitgangen en bezettingen in orde zijn.  

De organisator mag altijd ook de berekeningen doen en bij de aanvraag voegen maar 

brandweer kijkt dit altijd na. 

3m² per persoon: is dit netto? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Ja: de oppervlakte die beschikbaar is voor het publiek, verminderd met de oppervlakte die 

wordt ingenomen door het vaste meubilair en opstellingen. 

Ligt het aantal beschikbare uitgangen vast (bv. evenement is een bestaand gebouw)? 

(Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ zie tabel ‘aantal uitgangen – max. aantal aanwezigen’ in § C.1.1.2) 

Deze tabel kan gebruikt worden om de maximum capaciteit te bepalen als je het aantal 

uitgangen kent (en omgekeerd). 

→ Bij een bestaand gebouw zal het aantal beschikbare uitgangen bepalend zijn voor het max 

aantal aanwezigen dat kan worden toegelaten. 

C.2 

Wordt de uitgang achter de toog als nooduitgang geteld? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Een uitgang achter de toog zal niet meegenomen worden in de berekening (vaak afgeschermd 

en niet duidelijk zichtbaar / bereikbaar). Deze uitgang kan uiteraard wel gebruikt worden door 

bedienend personeel om een veilige doorgang naar buiten te hebben. 

C.2.1 

Zijn “zijflappen” aan een tent ook geschikt als nooduitgang? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Is de tent volledig toegemaakt: dan is dit geen nooduitgang 

Bij gevaar/paniek moet evacueren snel kunnen gaan en duidelijk zijn. Als de zeilen nog open 

gemaakt moeten worden als er al paniek is ontstaan, dan worden mensen tegen het zeil 

aangeduwd en krijgt men deze niet meer open. 

→ Is de tent van voor de start van het evenement open gemaakt en voldoet de uitgang aan de 

nodige afmetingen (min. 0,80m breed x 2m hoog): dan kan dit als nooduitgang tellen. 

Kan een zeil dat opzij schuift aanvaard worden als uitgang? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Nee, de uitgang moet vlot te openen zijn. 

Tip: verhuurtenten werken steeds vaker met ingebouwde nooddeuren 
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C.4.2 

Figuur ‘grootte van de pictogrammen i.f.v. de afstand’: worden veel regels voor de organisator als 

ze daar ook allemaal aan moeten voldoen. (Zaventem) 

Antwoord: 

→ Deze figuur wordt vermeld in de blauwe toelichting en dient als richtlijn. De brandweer zal de 

pictogrammen niet opmeten maar zal wel opmerking maken als de pictogrammen bv. heel 

klein of niet zichtbaar zijn.  

C.5 

Als een evenement enkel over de middag doorgaat, kan je veiligheidsverlichting verplichten in een 

tent? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Als er voldoende daglicht is dan hoeft er geen veiligheidsverlichting voorzien te worden. 

D.1.1 

Wat is de toegangsweg? Is dit de toegangsweg naar het evenement, dus de omliggende straten? 

Of de toegangsweg naar de gebouwen die gelegen zijn in de straten van het evenement? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De voorschriften voor een toegangsweg zijn van toepassing op de wegen naar de 

evenementensite én de toegangswegen om gebouwen in de evenementensite te kunnen 

bereiken (zie ook punt D.1.3). 

Een toegangsweg van min 4m breed kan een breekpunt zijn voor de gemeenten? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er wordt in het reglement voorzien dat de burgemeester afwijkingen kan toestaan. 

D.1.3 

Mag er een kraam tussen de opstelplaats van de voertuigen van de brandweer en een gebouw 

geplaatst worden? Is het gebouw dan nog bereikbaar? (werkvergadering 23/01/2020) 

Als bv. bij een rommelmarkt de inrichting op de stoep gezet wordt, is dit dan geen belemmering 

om de huizen te bereiken? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Dit kan, maar zal moeten bekeken worden (geval per geval). 

Kan de brandweer voor advies gevraagd worden i.v.m. opstelplaatsen, plaatsing kramen e.d. (bv. 

marktparcours)? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja. 

→ De brandweer stelt voor om het concept van de markten, jaarmarkten, … in zijn totaliteit te 

(her)bekijken. 

E.1.1 

Wat betekent de 60 cm vrije ruimte rond een hydrant: hydrant te midden 60 cm of 60 cm vanaf 

hydrant gerekend dus 120 cm? (Londerzeel / Halle) 

Antwoord: 

→ Vanaf hydrant: 60 cm rondom, dus een cirkel met diameter 120 cm, vrij houden. 
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Kan een kermisattractie op minder dan 60 cm van een hydrant geplaatst worden? (Beersel / 

werkvergadering 23/01/2020) 

Haalbaarheid ’60 cm vrij rond hydranten’ wordt in vraag gesteld om deze allemaal vrij te houden. 

(Halle) 

Tijdens bv. de markt is het praktisch zelden mogelijk om de afstand van 60 cm rond een hydrant 

vrij te houden. (Sint-Pieters-Leeuw) 

Vraag om samen eens goed te bekijken welke hydranten vrij moeten blijven bv. tijdens een 

kermis. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Hydranten moeten vrij gehouden worden om te voldoen aan de bepalingen van de Ministeriële 

Omzendbrief terzake. 

→ Dit dient geval per geval bekeken te worden. Misschien is het beter de hele opstelling van de 

kermis / markt te (her)bekijken. 

→ Zie ook antwoorden in verband met de vrije ruimte achter de kramen. 

E.2.1 

Het is niet altijd duidelijk wanneer er een poeder- of CO2-blusser voorzien moet worden? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit wordt verduidelijkt in de blauwe toelichting. 

F.2.1 

Haalbaarheid ’60 cm vrij rond gasafsluiters wordt in vraag gesteld om deze allemaal vrij te houden. 

(Halle) 

Tijdens bv. de markt is het praktisch zelden mogelijk om de afstand van 60 cm rond een 

gasafsluiter vrij te houden (Sint-Pieters-Leeuw) 

Antwoord: 

→ Deze bepaling is opgenomen in het kader van een mogelijke tussenkomst van de brandweer in 

het betreffende gebouw. Gastoevoer kunnen afsluiten is in vele gevallen cruciaal.  

→ Dit dient geval per geval bekeken te worden. Misschien is het beter de hele opstelling van de 

kermis / markt te (her)bekijken. 

→ Zie ook antwoorden in verband met de vrije ruimte achter de kramen. 

F.3 

Is dit enkel van toepassing op brandbare gassen (butaan en propaan)? Of ook op een tapinstallatie 

(met CO2-mengsel)? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit voorschrift van het reglement is enkel van toepassing op de brandbare gassen (butaan en 

propaan). 

F.3.1 

Wat betekent: gasflessen in een kraam moeten “in een apart compartiment” opgesteld worden? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit is een deel in de foodtruck dat volledig gasdicht is afgesloten van de rest van de foodtruck 

en voorzien is van een verluchting naar buiten. 

Er wordt geen brandwerende compartimentering gevraagd. 

F.3.2 
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Wat is de grootte van de gasflessen? Zijn grote gasflessen toegelaten? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ In het reglement zijn enkel ‘daghoeveelheden’ vermeld. 

De brandweer zal adviseren om de gashoeveelheden te beperken tot daghoeveelheden. 

Het is ook belangrijk dat de reserveflessen op afstand, op een veilige (afgeschermde) plek, 

gestockeerd worden. 

F.3.5 

Wat wordt er bedoeld met de datum van een slang: is dit de productiedatum of de vervaldatum? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Beiden bestaan: ofwel wordt de einddatum expliciet vermeld ofwel wordt de aanmaakdatum 

met een eindtermijn vermeld. 

Wat als er geen datum opstaat? Afkeuren? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, de slang niet aanvaarden. 

Kunnen we niet verplichten dat einddatum erop staat? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het is niet mogelijk om met dit reglement fabrikanten bepaalde verplichtingen op te leggen. 

F.5.2 

Wat is de periodiciteit voor de keuring elektrische laagspanning van mobiele kasten? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Jaarlijks. 

Moet de keuring aan de kast hangen? Wat is de termijn? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Termijn voor keuring voetpadkasten = jaarlijks 

Termijn voor keuring paddenstoelen = 5-jaarlijks. 

→ De eigenaar van de kast of de paddenstoel moet te allen tijde het recentste keuringsverslag 

kunnen voorleggen. 

In geval van uitbreiding van de elektrische laagspanningsinstallatie: wat moet er gekeurd worden? 

Moet er telkens een paddenstoel geplaatst wordt, een nieuwe keuring gebeuren? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De toestellen moeten een CE-keurmerk hebben. 

→ Elke nieuwe opstelling/uitbreiding moet gekeurd worden. 

F.6.1 

Wat zijn de afmetingen van “grote tenten”? (Halle) 

Wat verstaat men onder “grote tenten”? betreffen dit tenten groter dan 50 m²? (PZ Zennevallei) 

Antwoord: 

→ “Grote tenten” worden niet gedefinieerd in het zonaal reglement. 
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In het zonaal reglement wordt enkel een onderscheid gemaakt tussen tenten < 50 m² 

(waarvoor geen attest nodig is) en tenten ≥ 50 m² (wel een attest nodig: plaatsingsattest of 

keuringsattest). 

Wanneer moet er een keuring zijn? Wanneer is dit nodig door een externe firma? (Zaventem) 

Antwoord: 

→ Tot op heden is er nog geen specifieke Belgische wetgeving m.b.t. het keuren van tenten en 

tijdelijke constructies op evenementen.  

In de praktijk zijn het vaak de tentenbouwers die na de installatie een veiligheidscontrole 

uitvoeren. 

Een neutrale controle kan uitgevoerd worden door een onafhankelijke instantie: EDTC (externe 

dienst voor technische controles). De EDTC zal nagaan of de montagevoorschriften van de 

fabrikant/leverancier, normen en regels van goed vakmanschap goed gevolgd werden.  

Keuringen van tenten: door wie wordt deze aangevraagd? (Halle) 

Antwoord: 

→ Het is vaak op verzoek van de gemeente of de brandweer dat een keuring moet worden 

uitgevoerd. 

→ Het is de organisator / exploitant / inrichter die een keuring moet aanvragen bij een externe 

dienst voor technische controle. 

Doet de brandweer keuringen van een tent? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Nee, de brandweer doet geen keuringen van tenten. De brandweer controleert enkel 

brandveiligheid en vraagt om de betreffende attesten voor te leggen. 

→ Een tent kan gekeurd worden door gespecialiseerde firma’s of EDTC. 

Zijn gehuurde tenten sowieso gekeurd en in orde? (Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ De verhuurder moet normaal een attest (stabiliteit, materiaaleigenschappen, …) kunnen 

meeleveren en de tent plaatsen conform de voorschriften (hiervan moet een attest kunnen 

voorgelegd worden). 

Kunnen deze zaken niet voorgelegd worden, dan wordt geadviseerd om de tent niet te huren 

en op zoek te gaan naar een andere. 

→ Het is dus belangrijk deze vereiste op te nemen in het lastenboek. 

Wat met eigen tenten van de verengingen zelf? Er wordt een attest van de plaatser gevraagd. 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ De handleidingen voor een correcte plaatsing van de tent zouden beschikbaar moeten zijn. De 

plaatser kan dan attesteren dan de tent conform de plaatsingsvoorschriften geplaatst is. 

Kan er een plaatsingsattest zijn als de gemeente de tent zelf plaatst? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Als er geen handleiding / instructies zijn: dan moet de tent opgesteld worden en door een 

extern keuringsorganisme gekeurd worden. Op basis van deze keuring dienen dan richtlijnen 

opgesteld te worden voor de plaatsers van de tent. 

Als er verschillende kleine tenten aan elkaar gekoppeld worden, is dit dan 1 grote tent? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja. 
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Wat is het standpunt in verband met het aarden van tenten? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit maakt deel uit van de keuring van de elektrische installatie. 

F.6.2 

Er moet minimaal 1,20m voorzien worden tussen de huizen/gebouwen en de opgestelde standen. 

Is 1,20m een algemene regel? (Londerzeel / Toelichtingsmoment 20/11/2019) 

Antwoord: 

→ Dit artikel is ondertussen aangepast naar 0,80m (i.p.v. 1,20m). 

Een vrije doorgang van 80 cm tussen gebouw en tijdelijke constructie (kraam, kermisattractie, …) 

is niet haalbaar of praktisch zelden mogelijk. (Sint-Pieters-Leeuw / Halle / Londerzeel) 

Een vrij te houden doorgang van min. 80 cm breed kan een breekpunt zijn voor de gemeenten? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Er wordt in het zonaal reglement voorzien dat de burgemeester afwijkingen kan toestaan. 

→ Zie ook de antwoorden in verband met de opstelling van markten, jaarmarkten… 

Moet er ook 80 cm voorzien worden tussen een kermisattractie en de gebouwen als deze daar al 

jaren op dezelfde plaats staan? Of kan er door de brandweer een afwijking gegeven worden? 

(Beersel) 

Antwoord: 

→ De voorschriften van het zonaal regelement zijn van toepassing op alle evenementen, dus ook 

kermissen die al jaren op dezelfde plaats worden ingericht. 

De bestaande opstelling kan (her)bekeken worden. 

→ Zie ook de antwoorden in verband met de opstelling van markten, jaarmarkten… 

→ De brandweer kan geen afwijking geven maar kan wel hierin adviseren.  

Bij jaarmarkten heeft de gemeente op voorhand geen definitief plan met kramen en standen. 

Bovendien kunnen de afmetingen die deelnemers doorgeven bij hun inschrijving afwijken van de 

realiteit? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Het is de bedoeling dat het inplantingsplan, waarop de brandweer advies gegeven heeft, 

gevolgd wordt. Indien in de praktijk blijkt dat er van afgeweken wordt geldt het 

brandpreventieverslag niet meer en kan de burgemeester opnieuw advies vragen aan de 

brandweer. Er wordt in het zonaal reglement tevens voorzien dat de burgemeester afwijkingen 

kan toestaan. 

F.7 

Zijn er veiligheidsrichtlijnen voor podia? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Het zonaal reglement is gericht op maatregelen ter preventie van brand en ontploffing.  

→ Inzake stabiliteit wordt gevraagd een keuring te laten uitvoeren. Andere veiligheidsrichtlijnen 

voor podia maken geen deel uit van dit reglement. 

F.8 

Wat is de afstand die nodig is tussen een bakplaat en het publiek? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 
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→ Kookelementen moeten fysisch afgescheiden zijn van het publiek (F.8.10). Er is geen 

afstandsbepaling. De idee is dat publiek zich niet accidenteel mag kunnen kwetsen. 

→ De toestellen moeten wel geplaatst worden op minstens 120 cm van brandbare materialen en 

constructies of er zodanig van worden afgescheiden dat brandgevaar wordt voorkomen (F.8.2). 

F.8.9 

Is het verplicht de eetkramen op de uithoeken van de straat te zetten? (Beersel) 

Antwoord: 

→ Dit is geen verplichting maar het wordt sterk aanbevolen om kramen met bijzonder risico, zoals 

bak- en braadkramen, op te stellen op de voor de brandweer meest toegankelijke plaatsen. Dit 

is bij voorkeur aan de buitenzijde van een markt. 

F.9 

Welke verbrandingstoestellen mogen binnen staan? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Zie ook blauwe toelichting in het reglement:  

− Electrische toestellen mogen binnen staan  

− Warmeluchtgenerator moet buiten staan; via een warmtewisselaar wordt de lucht 

verwarmd. De warme lucht wordt in de tent geblazen zonder dat er rookgassen kunnen 

worden meegevoerd. 

− Terrasverwarmers (op gas) zijn niet toegestaan in een tent of een constructie. Deze 

toestellen zijn wel toegestaan in open constructies voor zover ze op voldoende afstand 

van brandbare materialen staan opgesteld. 

F.10.2 

Wat wordt er bedoeld met verbeterd brandgedrag? (werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Dit gaat over reactie bij brand van de materialen. Bedoeld wordt dat ze moeilijk branden. 

→ Zie ook blauwe toelichting in het reglement 

G. 

Voor een evenement met vuurmanden en/of een grote vuurhaard, zijn er in het zonaal reglement 

richtlijnen vastgelegd. Moet er voor het organiseren van een kampvuur nog steeds een toelating 

aangevraagd worden bij de burgemeester (veronderstelling dat dit nog steeds opgenomen is in het 

algemeen politiereglement)? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Dit is een evenement met een specifiek risico (zie ook A.2), dus altijd aan te vragen via de 

gemeente en toelating van de burgemeester nodig.  

Het advies van de brandweer zal gebaseerd zijn op de voorschriften van het zonaal reglement. 

G.2.1 

Moet de vorm van een vuurhaard in kegelvorm (toortsvorm) opgesteld worden? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, dan valt het brandend materiaal naar binnen 

H.1.2 
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H.1.2.  geeft weer dat “voor een markt, opgesteld in kader van een evenement,” het zonaal 

reglement voor periodieke markten van toepassing is.  

Terwijl punt 1.1. van het reglement voor periodieke markten het volgende vermeldt : 

Jaarmarkten en occasionele markten (bv. tweedehandsmarkten, rommelmarkten, …) vallen onder 

evenementen. Is dit geen discrepantie? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De zonale richtlijn voor periodieke markten is geen reglement maar een document bedoeld 

voor intern gebruik door de preventionisten van de brandweer. In de zwarte tekst van punt 1.1 

van deze zonale richtlijn wordt geen vermelding gemaakt van jaarmarkten en occasionele 

markten. 

→ Alle voorschriften van de zonale richtlijn voor periodieke markten zijn in overeenstemming met 

de voorschriften van het zonaal reglement voor evenementen 

H.3 

Worden brandende sterretjes op taarten ook beschouwt als vuurwerk? (werkvergadering 

23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Ja, dit wordt ook wel kindervuurwerk of schertsvuurwerk genoemd en valt onder de categorie 

F1. Dit is vuurwerk met zeer weinig gevaar en kan ook binnenshuis gebruikt worden door 

particulieren. 

Waarom wordt vuurwerk nog opgenomen in het zonaal reglement want dit mag niet meer? 

(werkvergadering 23/01/2020) 

Antwoord: 

→ Brandweer mag geen beleid maken. Het al dan niet toestaan van vuurwerk is een beleidskeuze 

van de gemeente. 

Vuurwerk mag wel nog als de burgemeester het toelaat. 

Moet er voor het afsteken van vuurwerk nog steeds een toelating aangevraagd worden bij de 

burgemeester (veronderstelling dat dit nog steeds opgenomen is in het algemeen 

politiereglement)? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Dit is een evenement met een specifiek risico (zie ook A.2), dus altijd aan te vragen via de 

gemeente en toelating van de burgemeester nodig.  

H.4 

Gaan we “het oplaten van ballonnetjes” nog toelaten? 

Een groot deel eindigt als zwerfvuil en vervuilt de natuur maar ook de zee met plastic, dat er jaren 

over doet om af te breken. Dieren kunnen verstrikt raken in de sierlinten en afsluiters en daardoor 

geen voedsel meer zoeken. Dieren zien ballonresten ook vaak voor voedsel aan en eten ze op, 

waardoor soms de maag en darmen verstoppen en ze sterven van honger. (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ Dit is een beslissing van de gemeente. De ballonnen die opgelaten worden in open lucht  

vragen geen maatregelen in het kader van de preventie van brand.  

(zie ook toelichting bij H.4.1: “Sommige steden en gemeenten verbieden het oplaten van met 

gas gevulde ballonnen. Dit is na te vragen bij de gemeente.”) 
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 ZONALE RICHTLIJN WEKELIJKSE MARKT 

2.1 

Welke wegen worden aanzien als toegangswegen op het marktplan? Wordt het gehele 

marktparcours aanzien als toegangsweg? (Londerzeel) 

Antwoord: 

→ De voorschriften (o.a. min. 4m vrije breedte en hoogte, draaistralen 11m/15m) zijn van 

toepassing op toegangswegen voor de brandweer om gebouwen te kunnen bereiken. 

Tussen de rijen marktkramen dient minstens 3 meter vrije breedte gehouden te worden. Tenzij 

deze doorgang tussen de marktkramen ook als toegangsweg nodig is om gebouwen te 

bereiken, dan moet er minstens 4 meter vrije breedte zijn. 
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 ZONALE RICHTLIJN VERKAVELINGEN 

ALGEMEEN 

Projectontwikkelaars zijn heel creatief met hun projecten. De klassieke verkaveling wordt 

vervangen door allerlei andere woonprojecten bv. cohousing, groepswonen, … Is het niet beter om 

de richtlijn ruimer te zien en “woonverkavelingen” te vervangen door “woonprojecten met nieuwe 

wegenis”? (Kortenberg) 

Antwoord: 

→ Titel van de zonale richtlijn is aangepast. 

Mag de zonale richtlijn doorgegeven worden aan bouwheren, projectontwikkelaars, verkavelaars, 

…? (Kortenberg) 

Antwoord: 

→ Nee. 

Het betreft een zonale richtlijn die enkel voor intern gebruik is. Dit document mag NIET verder 

verspreid worden naar externen. 
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