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Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering van […] tot wijziging van de 

regelgeving betreffende de specifieke brandveiligheidsnormen voor 

ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf en betreffende de technische 

commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin 

 

 

Bijlage 3 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot 

vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan 

ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf 

moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het 

attest van naleving van die normen 

 

Bijlage 3. Verklaring over de brandveiligheid in residentiële 

woonzorgvoorzieningen Attest B als vermeld in artikel 3 van het besluit 
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 Verklaring over de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen, 
centra voor herstel en lokale dienstencentra 
Attest B 

 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 Agentschap Zorg en Gezondheid 
Ellipsgebouw 
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 

T 02 553 35 09  
E ouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be 
E thuiszorg@zorg-en-gezondheid.be (lokale dienstencentra) 
 

 Waarvoor dient dit attest? 
Met dit attest verklaart de burgemeester van de gemeente waar de vermelde voorziening ligt, dat de voorziening niet 
volledig voldoet aan de brandveiligheidsnormen, maar dat er geen onmiddellijk gevaar bestaat voor bewoners, 
personeel en bezoekers. 

 Gemeentebestuur van       

Adres:       

Tel.:       

Fax:       

E-mail:       

Website:       

   Gegevens van de voorziening 
 

  woonzorgcentrum 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 huisvestingscapaciteit        woongelegenheden 

  centrum voor kortverblijf 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 huisvestingscapaciteit        woongelegenheden 

  dagverzorgingscentrum 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

  centrum voor herstelverblijf 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

mailto:naam.voornaam@zorg-en-gezondheid.be
mailto:naam.voornaam@zorg-en-gezondheid.be
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 huisvestingscapaciteit        verblijfseenheden 

  groep van assistentiewoningen 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 huisvestingscapaciteit        wooneenheden 

  lokaal dienstencentrum 

 benaming        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 
 Voorwerp van de verklaring 
 

  de volledige voorziening 

  een deel van de voorziening, namelijk       

 
 Gegevens van de beheersinstantie 
 

 juridisch statuut  openbaar  vzw  privé 

 naam        

 straat en nummer        

 postnummer en gemeente        

 

 Gegevens van het brandpreventieverslag 
 

 datum 
dag 

   
maand 

   
jaar 

      

 

 Ondertekening 
 

 Bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf 
moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen, en 
na kennisname van voormeld brandpreventieverslag, beslist ondergetekende het attest B toe te kennen. 

 
uiterste geldigheidsdatum 

van dit attest1 dag 
   

maand 
   

jaar 
     

 

 

 Druk in het vak hiernaast de stempel van uw gemeente af.   

 datum dag    maand    jaar       

 
handtekening 

 
 

      
 

                                                           
1 Het attest B geldt bij aanvang steeds voor 1 jaar. Het kan daarna meermaals verlengd worden met een periode van telkens minstens een jaar, voor een 
maximale periode die de 8 jaar niet mag overschrijden. 
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 voor- en 
achternaam 
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Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van […] 

tot wijziging van de regelgeving betreffende de specifieke 

brandveiligheidsnormen voor ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf 

en betreffende de technische commissie voor de brandveiligheid in de 

voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Brussel,  

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

 

 

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo VANDEURZEN 




