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Publiek Toegankelijke Inrichting
Brandveiligheidsvoorschriften vanaf 1 januari 2018
Wat is een PTI?
Elke inrichting in een lokaal of een gebouw waar publiek toegang kan verkrijgen, o.a.
•
•
•
•
•
•
•

Dansgelegenheden, restaurants, frituren, eet- en drank-gelegenheden
Winkels
Bioscopen, theaters, culturele centra en polyvalente zalen
Sportzalen en –complexen en clubhuizen
Handelsbeurzen en tentoonstellingszalen
Jeugdhuizen en ontmoetingscentra
…

In welke categorie valt mijn PTI?
De publiek toegankelijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 categorieën volgens
het aantal toegelaten personen, elk met hun eigen voorschriften:
• Categorie 1: maximum 9 personen
• Categorie 2: minimum 10 en maximum 49 personen
• Categorie 3: 50 personen of meer

Rekensleutels aantal toegelaten personen in PTI
Het aantal toegelaten personen, inclusief personeel, wordt binnen onderstaand
minimum en maximum bepaald door de exploitant.
Het minimum aantal personen dat kan aanwezig zijn, wordt als volgt vastgelegd:
• Voor elke vorm van eet- en drankgelegenheid:
totale publiek toegankelijke oppervlakte/3
• Voor andere inrichtingen: totale publiek toegankelijke oppervlakte/10
• Voor nieuwe inrichtingen: totale publiek toegankelijke oppervlakte/3
• Aantal vaste zitplaatsen
Het maximum aantal toegelaten personen wordt als volgt vastgelegd:
•
•
•
•

Oppervlakte en/of aantal zitplaatsen
Beschikbare uitgangen
Breedte van de uitgangen
Aanwezige risico’s/ bezetting/ functie/ bereikbaarheid/
inplanting (bepaald door brandweer)

Moet u een controle aanvragen na 1 januari 2018?

Brandveiligheidsattest
Er zijn 3 soorten:
• Attest A: de inrichting voldoet
• Attest B: de inrichting voldoet niet volledig; aanpassingen dienen binnen de
		
opgelegde termijn uitgevoerd te worden
• Attest C: de inrichting voldoet niet

Voor bijkomende informatie kan u de zonale preventiedienst contacteren
via:

• E-mail: pti@bwzr.be
• Tel: 015/280.230

Het digitale aanvraagformulier en de ‘Zonale politieverordening houdende
maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand
in publieke toegankelijke inrichtingen’ kan u vinden op:

• https://rivierenland.hulpverleningszone.be

