
 

Formulier adviesvraag brandweer 

 
 

 

 

Met dit formulier adviseert de brandweer een aanvraag van een stedenbouwkundige vergun-

ning, verkavelingsvergunning of milieuvergunning. Vul het formulier correct en volledig in. 

Voeg het formulier toe aan het aanvraagdossier.  

 

Plaats van de werken 

Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of 

handelingen zal uitvoeren. 

naam project/inrichting       

straat       nr/bus       

postcode       gemeente       

 

Is deze aanvraag voorbesproken met de brandweer? 

 neen 

 ja,  contactpersoon       

 

 

Aanvraag 

Aard (meerdere opties mogelijk) 

 nieuwbouw  

 verbouwing, datum oprichting gebouw       

 uitbreiding  

 regularisatie  

 functiewijziging / wijzigen aantal woongelegenheden  

 terreinaanleg  (verkaveling, wegeniswerken, pijpleiding,…) 

 aanvraag heeft betrekking op openbaar domein of wordt overgedragen aan gemeente 

 aanvraag heeft betrekking op privédomein 

 aanvraag milieuvergunning  

 andere        

 

Is het gebouw publiek toegankelijk? 

 neen 

 ja,  maximum aantal aanwezige personen in de inrichting       
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Functie van het gebouw (meerdere opties mogelijk) 

Residentieel   meergezinswoning 

   (studenten)kamers 

   andere        

  

Handel & diensten   restaurant/café 

   handel 

   kantoor/dienstverlening 

   andere       

  

Sport & cultuur   voetbalstadion 

   sportcomplex 

   (jeugd)vereniging 

   andere        

  

Onderwijs   school 

   internaat 

   andere        

  

Zorginstelling   woonzorgcentrum & centrum voor herstelverblijf 

   assistentiewoningen 

   ziekenhuis 

   kinderdagverblijf  - baby’s of peuters 

   kinderdagverblijf  - naschoolse kinderopvang 

   andere        

  

Toerisme   hotel 

   gastenkamer 

   vakantiewoning 

   vakantielogies 

   openlucht – recreatief terrein 

   toerisme voor allen 

   andere        

  

Industrie & landbouw   opslag/productie 

   seveso 

   serres 

   stallen 

   installaties 

   andere        

  

Infrastructuur   verkaveling 

   wegeniswerken 

   parkeergebouw 

   tunnel 

   andere        
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Indeling van het gebouw (gebaseerd op de basisnormen) 

 laag gebouw  (bovenste vloerplaat op minder dan 10 m hoogte) 

 middelhoog gebouw  (bovenste vloer vanaf 10 meter tot en met 25 meter hoogte) 

 hoog gebouw  (bovenste vloer hoger dan 25 meter) 

 industriegebouw 

  klasse A  klasse B  klasse C 

 niet van toepassing  

 

Administratieve gegevens 

Gegevens aanvrager 

firmanaam       

voornaam       naam       

straat       nr/bus       

postcode       gemeente       

telefoon/GSM       e-mail       

 rijksregisternummer       

 ondernemingsnummer       

 

Gegevens architect of ontwerper 

Enkel in te vullen wanneer voor de vergunningsaanvraag een architect of ontwerper vereist is. 

firmanaam       

voornaam       naam       

straat       nr/bus       

postcode       gemeente       

telefoon/GSM       e-mail       

 rijksregisternummer       

 ondernemingsnummer       

 

 

Plannen aanvraagdossier 

Op de plannen dienen de voorziene brandbeveiligingsmaatregelen (compartimentering, brand-

bestrijdingsmiddelen,…)  vermeld te staan om een beoordeling door de brandweer mogelijk te 

maken. 
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Retributiereglement  

Het retributiereglement vestigt een retributie op alle door de brandweerdienst uitgevoerde 

brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kostenloosheid niet oplegt. 

Brandpreventieopdrachten zijn alle adviesverleningen en controlebezoeken die het voorkomen 

van brand betreffen. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen in 

wiens voordeel de tussenkomst van de brandweer in verband met brandpreventie heeft plaats-

gevonden. Er zal een factuurnota worden opgestuurd naar het facturatieadres. 

 

De retributie voor brandpreventieadvies is vastgelegd op 25 euro forfaitaire dossierkost en 

37,50 euro per begonnen half uur opmaaktijd van het advies. 

 

Facturatiegegevens 

 idem gegevens aanvrager 

 idem gegevens architect of ontwerper 

 andere: 

firmanaam       

voornaam       naam       

straat       nr/bus       

postcode       gemeente       

telefoon/GSM       e-mail       

 rijksregisternummer       

 ondernemingsnummer       

 

 

Akkoordverklaring 

De aanvrager verklaart hierbij kennis te hebben genomen dat de adviesverlening 

dient te worden vergoed aan de hulpverleningszone Rivierenland. 

 

datum       

 

Gegevens persoon die zich akkoord verklaart 

naam       

e-mail       

akkoordverklaring   Ja 

   

 

 

 

Zonder akkoordverklaring is deze aanvraag niet geldig 
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