Inlichtingenformulier brandpreventie
A. PROJECTGEGEVENS
1. Bouwplaats
Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of
handelingen zal uitvoeren.
Naam project / inrichting: …………………………………………………………………………………………
Straat: ………………………………………………………………..… nummer: …………………………………
Postcode: ………………………… Gemeente: ………………………………………………………………..…

2. Bouwheer
Naam & voornaam: ........................................................................................................
Firmanaam: ....................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .................................................... E-mail: .......................................................

3. Architect
Naam & voornaam: ........................................................................................................
Firmanaam: ....................................................................................................................
Adres: .............................................................................................................................
Telefoon: .................................................... E-mail: .......................................................

4. Aard van de werken
□ Nieuwbouw
□ Verbouwing:

□ met toename in vloeroppervlakte
□ zonder toename in vloeroppervlakte, maar met toename in
bouwvolume
□ zonder toename in vloeroppervlakte en bouwvolume

Data en dossiernummers vorige stedenbouwkundige vergunningen: ..........................
........................................................................................................................................
□ Andere: .......................................................................................................................
5. Aantal ingediende plannen: ………………………………………………………………………………..
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6. Is er een voorbespreking geweest van het dossier met de brandweer ?
□ Ja, op datum van ................................................... □ Nee

7. Beoogde bestemmingen van het gebouw

□ Wonen (residentieel)
□ tijdelijke opdeling via formule kotmadam
□ kamers
□ studio’s
□ appartementen
□ Industrie *
□ opslag/magazijn
□ productie
□ Handel & diensten
□ Horeca
□ Onderwijs & kinderopvang
□ Sport & recreatie
□ Toerisme
□ Verzorgingsinstelling
□ Publiek toegankelijk gebouw (niet-horeca)
□ Andere:
......................................................
......................................................
......................................................

* een gebouw of gedeelte van een gebouw, dat omwille van zijn constructie en inrichting bestemd is voor doeleinden
van bedrijfsmatige bewerking of opslag van materialen of goederen, het bedrijfsmatig telen of opslaan van gewassen
of het bedrijfsmatig houden van dieren

B. VERKLARING AANGAANDE DE ASTRID RADIODEKKING IN GROTE EN NIEUWE
GEBOUWEN (KB VAN 15 DECEMBER 2013)
□ Het betreft een “groot” gebouw (K.B. van 15 december 2013, artikel 1§2)
□ voor het publiek toegankelijk, met een te verwachten toeloop van meer
dan 150 personen
□ met een kelderverdieping groter dan 25 m² die toegankelijk is voor het
publiek
□ met een kelderverdieping groter dan 25 m² waarin gevaarlijke producten
(zie K.B. van 11 januari 1993, artikel 1§2) opgeslagen zijn
□ met een grondoppervlakte van meer dan 2500 m²
□ Het betreft geen “groot” gebouw (K.B. van 15 december 2013, artikel 1§2)
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C. VERKLARING AANGAANDE DE BASISNORMEN (KB VAN 7 JULI 1994 EN
WIJZIGINGEN) VOOR EEN NIET INDUSTRIEEL GEBOUW (enkel invullen indien van
toepassing)

1. Hoogte van het gebouw (*)
□ < 10 m (LG)

□ ≥ 10 m & ≤ 25 m (MG)

□ > 25 m (HG)

* de hoogte van een gebouw is conventioneel de afstand

tussen het afgewerkte vloerpeil van de hoogste verdieping
en het laagste peil van de door de brandweerwagens bruikbare wegen omheen het gebouw. Het dak met uitsluitend
technische lokalen wordt bij deze hoogtemeting niet meegerekend.

2. Verwarming van het gebouw
Brandstof:

□ gas

□ stookolie

□ elektrisch

Totaal vermogen: ...................kW

3. Liften

□ Geen liften

□ Met machinekamer (elektrisch)
□ Zonder machinekamer
□ Met machinekamer (oleo-hydraulisch)

4. Type bezetting
□ Type 1
(niet zelfredzaam)

□ Type 2
(zelfredzaam & slapend)

□ Type 3
(zelfredzaam & wakend)

5. Branddetectie
Is het gebouw uitgerust met een automatische branddetectie van het type totale bewaking?
□ Ja

□ Nee
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D. VERKLARING AANGAANDE DE BASISNORMEN (KB VAN 7 JULI 1994 EN
WIJZIGINGEN) VOOR EEN INDUSTRIEEL GEBOUW (enkel invullen indien van
toepassing)

1. Totale vloeroppervlakte
□ < 2500 m²

□ ≥ 2500 m² & < 5000 m²

□ ≥ 5000 m²

Klasse C

Productie

Opslag

Automatische
blusinstallatie

Rook- & warmteafvoerinstallatie

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Maatgevende
brandbelasting
(in MJ/m²)

Klasse B

Vloeropppervlakte
(in m²)

Klasse A

Naam/nr.

2. Indeling in compartimenten

3. Aantal mogelijk aanwezige personen
□ < 50

□ ≥ 50
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4. Volgende elementen dienen duidelijk aangeduid op de plannen

▪De structurele elementen type I en/of type II met vermelding van hun respectievelijke
brandweer-stand (berekeningen voor type II moeten als bijlage worden toegevoegd).
▪De brandweerstand van de tussenvloeren en hun draagstructuur (R30?).
▪De brandweerstand (EI) van de compartimentwanden en de buitenwanden.
▪De centrale controle- en bedieningspost van de verschillende actieve
brandbeveiligingsinstallaties.
▪De opstelplaatsen voor de voertuigen van de brandweer.
▪De beschikbare hydranten rond het gebouw en de diameter van hun toevoerleiding.

5. Inhoudelijke consequenties

▪De compartimenten mogen enkel gebruikt worden voor de brandklasse (of een lagere)
waar ze in ingedeeld worden. Bij ontbreken van gegevens worden de compartimenten
ingedeeld in klasse C.
▪De berekeningen van brandbelasting, brandweerstand, RWA, warmtestraling e.d.
moeten gebeuren volgens de geldende normen en regels en moeten kunnen voorgelegd
worden.
▪Bij ontstentenis van een studie van de brandweerstand worden alle structurele
elementen in type I ingedeeld (uitgezonderd voor een gebouw van 1 compartiment).
▪Buitenwanden en compartimentwanden moeten door hun concept en uitvoering
maximaal naar binnen toe bezwijken.
▪De actieve brandbeveiligingsinstallaties moeten werken in synergie.
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E. FACTURATIE
1. Uittreksel uit het retributiereglement
Artikel 1:

Er wordt ten bate van Hulpverleningszone Oost (Vlaams-Brabant) een
retributie opgelegd voor alle door de zone uitgevoerde
brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de
kosteloosheid niet oplegt. Onder brandpreventieopdrachten wordt
verstaan alle adviesverleningen en controlebezoeken die het
voorkomen van brand betreffen. Deze opdrachten worden uitgevoerd
door het daartoe bevoegde personeel van Hulpverleningszone Oost
(Vlaams-Brabant).
De volledige lijst met tarieven kan je hier bekijken.

In geval van niet-uitvoering van de bouwwerken en/of niet-uitvoering van de door
de brandweer geadviseerde brandpreventieopdrachten blijft de retributie
verschuldigd. De verkoop van het onroerend goed ontslaat de aanvrager evenmin
van de retributie.

2. Facturatieadres
Firmanaam: ................................................................................................................................
Naam & voornaam: ....................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Tel./gsm: ...................................................................................................................................
E-mail: .......................................................................................................................................
Ondernemingsnr.: .............................................. of rijksregisternr.: ........................................
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F. ONDERTEKENING
De aanvrager verklaart dat alle gegevens in dit document waarheidsgetrouw ingevuld zijn.
Datum: ...........................
Handtekening architect:

Datum: ...........................
Handtekening bouwheer:
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