
Aanvraag van een 
brandveiligheidsattest 

Aan de burgemeester van naam gemeente 
Straat en nummer 
postcode en gemeente 

Waa,voor dient dit formulier? 

K&G-01-20140331 

Kind 8Ciezin 

Met dit formulier doe je als organisator een aanvraag bij de burgemeester voor het bekomen van een 
brandveiligheidsattest. 

Aan welke voorwaarden moet je aanvraag voldoen? 
Het formulier moet volledig ingevuld en ondertekend zijn. 

Gegevens van de organisator 

1. Vul de gegevens van de organisator in. 

naam 

straat en nummer 

postcode en gemeente 

contactpersoon 

telefoon 

e-mail 

------------------

·--------------------------················· .................. .. 

Gegevens van de opvanglocatie 

2. Vul de gegevens van de opvanglocatie waarvoor je een brandveiligheidsattest aanvraagt in. 

type locatie D vergunde groepsopvang baby's en peuters 

JJ. buitenschoolse 9~.~~P.~~P.Y.~!!.9 met erkenning __ ~.f. .. ~.ttest van toezicht ...... 
naam 

straat en nummer 

postcode en gemeente 
...................... ·--------·---------------

Aantal beoogde 

kinderopvangplaatsen -------------------------------.. ······· ............ . 

3. Vul de datum in vanaf wanneer de brandweer een bezoek ter plaatse kan brengen. 

dag DJ maand DJ jaarJ 1 1 1 1 

4. Zal j~ in de opvanglocatie kinderen 's nachts opvangen? 

p J~ 
D nee 



S. Vul in of je reeds beschikt over een brandveiligheidsattest opgesteld door de burgemeester of 
een brandweerverslag van deze opvanglocatie. 
D Nee, het betreft een eerste aanvraag. 

D Ja, ik beschik voor deze opvanglocatie over (kruis aan) 

D een brandweerverslag op basis van de eerder geldende regelgeving opgemaakt op: 

dag DJ maand DJ jaar j j j j 1 

D een A-attest geldig tot dag DJ maand DJ jaar 1 1 1 1 1 

D een 8-attest geldig tot dag DJ maand DJ jaar j 
1 1 1 1 

D een C-attest 

Ondertekening 

6. Vul de datum in en onderteken. 

datum dag DJ maand DJ jaar j j j J j 

handtekening 

voornaam en naam 

Aan wie bezorg je dit formulier 

7. Bezorg deze aanvraag aan de burgemeester van de gemeente waarin de (toekomstige) opvanglocatie 
gelegen is. De burgemeester zal binnen de 3 maanden na ontvangst van de aanvraag een 
brandveiligheidsattest bezorgen. 


