Aanvraag van een brandveiligheidsattest

Voor een groepsopvang voor baby’s en peuters heb je een brandveiligheidsattest
A of B nodig als:
•

je een vergunning wil aanvragen;

•

de opvang wil verhuizen;

•

het aantal vergunde plaatsen wil verhogen.

De burgemeester van de gemeente waar de kinderopvanglocatie ligt, levert het
brandveiligheidsattest af.
HET BRANDVEILIGHEIDSATTEST AANVRAGEN
•

Vul het formulier ‘Aanvraag van een brandveiligheidsattest’ volledig in en onderteken het.

Je vindt het formulier op www.kindengezin.be, ga naar ‘Kinderopvang > Sector baby’s en
peuters > Procedures, formulieren, software > Procedures en formulieren > Baby’s en
peuters: vergunning’.
•

Bezorg het formulier aan de burgemeester.

HET ONDERZOEK
•

De burgemeester geeft opdracht aan de brandweer om een bezoek te brengen aan de
kinderopvanglocatie om ter plaatse na te gaan of de opvang aan de
brandveiligheidsvoorschriften voldoet. De brandweer bezorgt het verslag aan de
burgemeester.

•

Aan de hand van dit verslag maakt de burgemeester een brandveiligheidsattest A, B of C op.

•

De burgemeester bezorgt jou het brandveiligheidsattest met het bijhorend verslag uiterlijk 3
maand na ontvangst van de aanvraag ervan.

BRANDVEILIGHEIDSATTEST A, B OF C
Brandveiligheidsattest A: de kinderopvanglocatie voldoet aan de brandveiligheidsvoorschriften.
Het attest A vervalt:
•

na verloop van 8 jaar;

•

bij uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde locatie;

•

zes maand na de realisatie van ingrijpende wijzigingen in de locatie die gevolgen kunnen
hebben voor de brandveiligheid.

Brandveiligheidsattest B: de kinderopvanglocatie voldoet niet volledig aan de
brandveiligheidsvoorschriften, maar de veiligheid van de kinderen en de medewerkers komt niet in
het gedrang. De burgemeester bepaalt de geldigheidsduur (maximaal 8 jaar).
Uiterlijk 5 maanden voor het verstrijken van de geldigheidsdatum vraag je een verlenging van het
attest of een omzetting naar een brandveiligheidsattest A. Naast jouw identificatie- en
contactgegevens bezorg je een document:
•

waarin je omschrijft hoe je hebt verholpen aan de tekorten;

•

met een stappenplan hoe je de tekorten zal wegwerken. Vermeld daarbij de termijn
waarbinnen je dit zal doen en de middelen waarmee.

•

waarin je vermeldt voor welke tekorten je een aanvraag tot afwijking indient. Meer informatie
over de mogelijkheid om een aanvraag tot afwijking in te dienen vind je terug in de procedure:
‘aanvraag tot afwijking van de brandveiligheidsvoorschriften’.

Brandveiligheidsattest C: de kinderopvanglocatie voldoet niet volledig aan de
brandveiligheidsvoorschriften en de veiligheid van de kinderen en de medewerkers komt in het
gedrang. Dit attest vervalt enkel wanneer een nieuw brandveiligheidsattest wordt uitgereikt.
Met een brandveiligheidsattest C kan je geen aanvraag vergunning indienen.

