
BIJLAGE: Besluit van de burgemeester van 7 december 2Q2Q houdende de tijdelijke
aanpassing van de verplichte voorafgaande attestering brandveiligheid en de tijdelijke
verlenging van de brandveiligheidsattesten B voor opening en uitbating van publiek
toegankelijke inrichtingen ten gevolge van de COVID-19 pandemie.
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1.
Deze richtlijnen zijn uitsluitend opgesteld voor de Publiek Toegankelijke lnrichtingen (PTl)
waarvoor het door de situatie van overmacht door Covid-19 niet mogelijk is om controles ter
plaatse door de brandweer te laten uitvoeren.

Het opmaken van een controleverslag (= vaststellingen van de brandveiligheid in situ) kan
dus eigenlijk niet in eer en geweten gedaan worden.
Daardoor kan ook geen nieuw brandveiligheidsattest PTI worden afgeleverd.

Om aan deze overmacht te verhelpen, kan de brandweer akkoord gaan met een tijdelijke
uitzonderingsmaatregel om de uitbating van een PTI toch toe te staan.

Het gebrek aan een brandveiligheidsattest leidt in dit geval dus niet tot de weigering of niet-
aflevering van een uitbatingsvergunning, mits:

. onderstaande voonryaarden nauwgezet worden nageleefd.

. de exploitant in tussentijd alle noodzakelijke maatregelen neemt om de
brandveiligheid in de inrichting maximaal te garanderen.

2.
Het reglement op de PTI's is gepubliceerd op de website van de Brandweerzone
Rivierenland en is dus voor elke uitbater toegankelijk:
https://rivierenland.hulpverleningszone.be/paqina/reqlementerinq-%26-richtliinen

De uitbater zorgt ervoor dat hij kennis neemt van de voorschriften van dit reglement en leeft
na wat voor zijn uitbating geldig is.
Het is en blijft de verantwoordelijk van de uitbater om - ook zonder controle van de
brandweer - de regelgeving na te leven.

3.
Reeds gecontroleerde inrichtingen beschikken ook over een brandpreventierapport dat de
brandweer voor die uitbating heeft opgesteld.
De uitbater weet dah ook welke opmerkingen daarin werden geformuleerd.
Aan deze opmerkingen dient zonder uitzondering voldaan vooraleer tot uitbating kan worden
overgegaan.

Bij vragen of onduidelijkheden inzake toepassing van de voorschriften, blijft de brandweer
bereikbaar als aanspreekpunt voor de uitbater via preventie@bwzr.be l
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4.
De uitbater zorgt ervoor dat alle installaties en maatregelen die door de brandweer werden
gevraagd, effectief aanwezig zijn.
Het gaat dan bvb. om snelblusapparaten, blusdekens, automatische blusinstallaties,
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branddetectie en andere.

Deze installaties zijn in perfecte staat van werking en volledig bedrijfszeker.

lndien een evacuatiealarm aanwezig iS, wordt het dagelijks, vóór de openingsuren van de
uitbating, op zijn goede werking getest.

5.
De uitbater besteedt bijzondere aandacht aan de keuringen die door een keuringsorganisme
of een EDTC (externe dienst voor technische controle) moeten worden uitgevoerd.
Het gaat dan bvb. om:
- electrische installatie.
- stookinstallatie.
- veiligheidsverlichting.
- evacuatiealarm.
- enz.
zoals opgenomen in het overzicht in artikel 6.5. van het PT|-reglement.
Deze keuringsattesten moeten volledig in orde zijn vooraleer uitbating kan worden
toegestaan.

ln orde betekent dat er geen opmerkingen of inbreuken op de keuringsattesten mogen
vermeld zijn en dat de installatie in dienst mag gesteld worden.

Kopie van de keuringsattesten wordt overgemaakt voor uitbatinq aan de brandweer via
preventie@bwzr.be

Keuringsattesten die niet in orde zijn, hoeven niet aan de brandweer te worden overgemaakt,
want er kan geen gunstig advies gegeven worden voor een installatie die niet in orde is.

Zonder deze keuringsattesten kan er geen toelating tot uitbating worden gegeven en is de
uitbater er zelt verantwoordelijk voor dat zijn uitbating gesloten blijft tot zolang dit in orde is

Met vriendelijke groeten,

Maaike Bryssinck I Zonesecretaris
Brandweerzone Rivierenland
Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen
T 015 28 02 12
W www. brandweerzonerivierenland. be

Rookmelders redden levens! Plaats minstens één rookmelder per verdieping.
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