Aanvraag tot afwijking op de politieverordening inzake preventie van brand en
ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen.
Kader voorbehouden aan de adviserende brandweer
Dossier nr. brandweer
Datum van ontvangst van de aanvraag
Datum van verzending van de vraag om bijkomende elementen
Datum van ontvangst van de ontbrekende elementen
Datum van ontvankelijkheid van het afwijkingsdossier
vanaf hier invullen

Kader A - Aanvrager

Naam en voornaam:
Uw hoedanigheid:

(*)

(*) exploitant, eigenaar, architect, rechtspersoon, vertegenwoordiger, …
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:

Kader B - Gegevens publieke inrichting waarvoor de afwijking wordt aangevraagd
Adres van de Straat
publiek
toegankelijke Stad of gemeente:
inrichting

Omschrijving van
de inrichting

Nr.
Postcode:

Naam inrichting:
Bestemming of
functie:
Oppervlakte
toegankelijk voor het
publiek (m²):
Beoogde capaciteit of
maximaal aantal
toegelaten personen:

Kader C - Dossiergegevens
Historiek van Er werd met betrekking tot bouwwerken of een bestemmingswijziging een
het project aanvraag voor stedenbouwkundige omgevingsvergunning ingediend :

Ja ☐ neen ☐

Indien ja, datum aanvraag :
Ja ☐ neen ☐

De werken zijn reeds uitgevoerd:
Historiek Er werd door de brandweer reeds ter plaatse een controle uitgevoerd
controle door
de brandweer Indien ja, datum laatste controle of kenmerk brandweerverslag :

Uw inrichting beschikt reeds over een gunstig brandveiligheidsattest
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Ja ☐ neen ☐

Ja ☐ neen ☐
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Kader D - Omschrijving artikel waarvoor de afwijking wordt aangevraagd
Nr

Bijlage van
toepassing

1

Artikel

Korte omschrijving van het artikel + de afwijking(en) + een argumentatie of voorstel van
alternatief met hetzelfde veiligheidsniveau.

Artikel/paragraaf:

Afwijking:

Argument/Voorstel:

2

Artikel/paragraaf:

Afwijking:

Argument/Voorstel:

3

Artikel/pagraaf:

Afwijking:

Argument/Voorstel:

Kader E - Bij te voegen documenten
☐
☐
☐
☐

eventuele plannen van het gebouw
eventuele relevante foto’s
ter staving van de argumentatie eventuele bewijzen dat een veiligheidsniveau wordt bereikt dat ten
minste gelijk is aan het niveau beoogd met deze reglementering.
een kopie van het eventuele brandpreventieverslag van de brandweer

De aanvrager,

datum,

……………………………. (handtekening)
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