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Specifieke brandveiligheidsnormen voor lokale dienstencentra en procedure voor 
de uitreiking van het attest van naleving van die normen

Geachte,

Met ingang van 1 oktober 2018 gelden er nieuwe brandveiligheidsnormen voor de 
lokale dienstencentra.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 werd het toepassingsgebied 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van 
de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra 
voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de 
uitreiking van het attest van naleving van die normen, uitgebreid naar de lokale 
dienstencentra.

Alle erkende lokale dienstencentra moeten voor 1 oktober 2020 aantonen dat zij 
die nieuwe normen naleven, via een brandpreventieverslag van de brandweer en 
een attest dat afgeleverd wordt door de burgemeester.  Het is de bedoeling dat u 
deze documenten indient via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Dit kan vanaf 
begin volgend jaar. U zal hiervoor tijdig nog instructies en een handleiding 
ontvangen. 

Via deze brief wens ik u alvast te informeren over de belangrijkste wijzigingen 
met betrekking tot de gewijzigde brandveiligheidsregelgeving voor de lokale 
dienstencentra.

Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33 
1030 BRUSSEL
T 02 553 35 00
F 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

Aan de initiatiefnemers van de lokale 
dienstencentra erkend door Zorg en Gezondheid
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1. Specifieke brandveiligheidsnormen voor lokale dienstencentra

Voor de lokale dienstencentra, waarvoor tot 1 oktober 2018 geen specifieke brandveiligheidsvoorschriften 
bestonden, worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot wijziging van het besluit 
van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen 
waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelverblijf moeten voldoen en tot bepaling van de 
procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen (hierna: besluit van 13 juli 2018),  
specifieke brandveiligheidsvoorschriften voorzien.

De bestaande brandveiligheidsvoorschriften voor ouderenvoorzieningen werden uitgebreid, maar ook 
genuanceerd met een specifieke bepaling voor de lokale dienstencentra. In lokale dienstencentra zijn de 
vereisten voor het garanderen van het veiligheidsniveau anders, omdat hier geen personen in 
nachtverblijf aanwezig zijn. Gezien de doelgroep en finaliteit van lokale dienstencentra kan er vanuit 
gegaan worden dat een snelle evacuatie eenvoudiger georganiseerd kan worden dan in de overige 
voorzieningen. 

2. Procedure voor de uitreiking van een attest inzake naleving van de geldende brandveiligheidsnormen

De procedure voor de uitreiking van een attest inzake naleving van de geldende brandveiligheidsnormen 
zit vervat in artikel 6 tot en met 10 van het besluit van 9 december 2011 en verloopt als volgt: 

De beheersinstantie van een voorziening doet een aanvraag tot het verkrijgen van een attest bij de 
burgemeester van de gemeente/stad waarin de voorziening gelegen is. De burgemeester geeft aan de 
hulpverleningszone de opdracht om na te gaan in welke mate de voorziening aan de 
brandveiligheidsnormen voldoet. 
De hulpverleningszone voert daartoe een onderzoek uit, maakt hiervan een brandpreventieverslag op en 
bezorgt dat aan de burgemeester. 

Op dat moment kunnen zich 3 situaties voordoen:

1. De voorziening voldoet aan alle brandveiligheidsnormen. De burgemeester reikt een attest A uit 
gezien de veiligheid onvoorwaardelijk gewaarborgd is. 
De beheersinstantie bezorgt het attest A met bijhorende brandpreventieverslag binnen tien 
werkdagen na de ontvangst ervan aan het agentschap.

2. De voorziening vertoont ernstige inbreuken op de brandveiligheidsnormen waardoor de veiligheid 
voor gebruikers, personeel en bezoekers in ernstige mate in het gedrang komt. De burgemeester 
reikt een attest C uit 
Als gevolg hiervan zet Zorg en Gezondheid de bestaande procedures inzake de weigering of 
intrekking van de erkenning in. 
De burgemeester bezorgt het attest C met bijhorende brandpreventieverslag binnen drie maanden 
na de ontvangst van de aanvraag aan de beheersinstantie en aan Zorg en Gezondheid.
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3. De voorziening voldoet niet volledig aan alle brandveiligheidsnormen maar de veiligheid voor 
gebruikers, personeel en bezoekers komt niet in ernstige mate in het gedrang. De burgemeester 
reikt een attest B uit: de veiligheid is voorwaardelijk gewaarborgd.
Het brandpreventieverslag bevat, in voorkomend geval, een duidelijke opsomming van de niet-
nageleefde brandveiligheidsnormen en geeft aan in welke mate de feitelijke toestand van die 
normen afwijkt. De hulpverleningszone moet zich ook uitspreken over de weerslag hiervan op de 
veiligheid voor gebruikers, personeel en bezoekers. 
De beheersinstantie bezorgt het attest B met bijhorende brandpreventieverslag binnen tien 
werkdagen na de ontvangst ervan aan het agentschap. 

De voorziening moet binnen een termijn van maximaal zeven maanden na ontvangst van het 
attest B een stappenplan uitwerken dat voldoende garanties bevat om op termijn wel aan de 
gestelde brandveiligheidsnormen te kunnen voldoen en dit aan de burgemeester bezorgen. 
Eén van de mogelijke acties in dit stappenplan is het aanvragen van afwijkingen op sommige of 
alle brandveiligheidsnormen die volgens het verslag niet zijn nageleefd (zie hiervoor de informatie 
vermeld op de website van het VIPA met betrekking tot het aanvragen van afwijkingen: 
https://www.departementwvg.be/vipa/brandveiligheid/afwijkingsaanvragen). 

De hulpverleningszone onderzoekt het ingediende stappenplan en spreekt zich uit over de 
effectiviteit en de termijnen ervan. De hulpverleningszone bezorgt haar advies aan de 
burgemeester. 
a) Als uit dit onderzoek blijkt dat de tekorten ondertussen opgelost zijn en de voorziening aan 

de brandveiligheidsnormen voldoet, reikt de burgemeester een attest A uit. De 
beheersinstantie bezorgt het attest A met bijhorende brandpreventieverslag binnen tien 
werkdagen na de ontvangst ervan aan het agentschap.

b) Als blijkt dat het plan voldoende waarborgen bevat om op termijn de tekorten te verhelpen, 
verlengt de burgemeester het attest B met minstens een jaar tot de totale geldigheidsduur 
van de opeenvolgende attesten B van acht jaar bereikt wordt. De beheersinstantie bezorgt het 
verlengde attest B met bijhorende brandpreventieverslag binnen tien werkdagen na de 
ontvangst ervan aan het agentschap.

c) Als het plan onvoldoende wordt geacht of wanneer geen plan wordt ingediend, kan de 
burgemeester het attest B niet verlengen. De burgemeester deelt dit mee aan de 
beheersinstantie en aan Zorg en Gezondheid. Bij het ontbreken van een geldig attest B zal de 
procedure ingezet moeten worden tot intrekking van de erkenning van de voorziening. 

Na uitvoering van het stappenplan of uiterlijk voor het aflopen van de geldigheidsduur van het 
verlengde attest B, voert de hulpverleningszone een nieuw onderzoek uit.
a) Als uit dit onderzoek blijkt dat de tekorten ondertussen opgelost zijn en de voorziening aan 

de brandveiligheidsnormen voldoet, reikt de burgemeester een attest A uit. De 
beheersinstantie bezorgt het attest A met bijhorende brandpreventieverslag binnen tien 
werkdagen na de ontvangst ervan aan het agentschap.

b) Als uit dit onderzoek blijkt dat de voorziening geheel of gedeeltelijk nog dezelfde tekorten op 
de brandveiligheidsnormen vertoont, kan de burgemeester het attest B nogmaals verlengen 
met minstens een jaar tot de totale geldigheidsduur van de opeenvolgende attesten B van 

https://www.departementwvg.be/vipa/brandveiligheid/afwijkingsaanvragen
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acht jaar bereikt wordt. De beheersinstantie bezorgt het verlengde attest B met bijhorende 
brandpreventieverslag binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan aan het agentschap.

c) Als de voorziening ondertussen ernstige inbreuken op de brandveiligheidsnormen vertoont 
waardoor de veiligheid voor gebruikers, personeel en bezoekers in ernstige mate in het 
gedrang komt, reikt de burgemeester een attest C uit 
Als gevolg hiervan voert Zorg en Gezondheid de bestaande procedure inzake de intrekking van 
de erkenning uit. 
De burgemeester bezorgt het attest C met bijhorende brandpreventieverslag binnen drie 
maanden na de ontvangst van de aanvraag aan de beheersinstantie en aan het agentschap.

Tussen de aanvraag tot controle door de beheersinstantie en het uitreiken van het attest door de 
burgemeester verloopt volgens de vastgelegde procedures maximaal drie maanden.

Om erkend te kunnen worden of blijven moet de voorziening dus over een geldig attest A of B kunnen 
beschikken. Het attest C leidt tot het uitvoeren van de procedure tot weigering, respectievelijk intrekking 
van de erkenning. Ook wanneer geen geldig attest kan worden voorgelegd, wordt de procedure tot 
intrekking van de erkenning uitgevoerd of wordt de erkenning geweigerd (bij een aanvraag tot 
erkenning). 

Over de geldigheidsduur van de afgeleverde attesten bepaalt het besluit van 9 december 2011 (artikel 3 tot 
en met 5) het volgende:
- het attest A geldt voor acht jaar;
- het attest B geldt bij aanvang slechts voor één jaar. Het kan daarna meermaals verlengd worden voor 

telkens minstens een jaar tot de totale geldigheidsduur van de opeenvolgende attesten B van acht jaar 
bereikt wordt;

- de vorige attesten A en B vervallen na uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening;
- het attest A of B vervalt eveneens binnen zes maanden na het uitvoeren aan of in de voorziening van 

ingrijpende verbouwings- of uitbreidingswerken die de veiligheid rechtstreeks of onrechtstreeks 
beïnvloeden;

- het attest C kan maar vervallen na uitreiking van een nieuw attest voor dezelfde voorziening.

3. Overgangsregelingen

Het besluit van 13 juli 2018 omvat ook een aantal overgangsbepalingen voor de lokale dienstencentra. Er 
zijn hierbij twee mogelijkheden:

a) Lokale dienstencentra die op 1 oktober 2018 over een erkenning van onbepaalde duur beschikten of 
voor 1 oktober 2018 een aanvraag tot erkenning indienden:

Voor deze voorzieningen geldt het volgende:
- de oude brandveiligheidsnormen blijven gelden tot 1 oktober 2020; 
- uiterlijk op 1 oktober 2020 moet de voorziening aan het agentschap het bewijs bezorgen dat ze aan de 

nieuwe brandveiligheidsnormen voor lokale dienstencentra voldoet (attest A). Indien dat nog niet 
(geheel) het geval is en wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de 
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burgemeester een attest B uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal acht jaar om alle 
noodzakelijke aanpassingswerken uit te voeren.

b) Lokale dienstencentra waarvoor na 1 oktober 2018 een aanvraag tot erkenning werd ingestuurd:

Vanaf 1 oktober 2018 moet bij alle erkenningsaanvragen het bewijs bezorgd worden dat de voorziening 
aan de nieuwe brandveiligheidsnormen voldoet (attest A). Indien dat nog niet (geheel) het geval is en 
wanneer de veiligheid daardoor niet wezenlijk in het gedrang is, kan de burgemeester een attest B 
uitreiken en heeft de voorziening nog maximaal acht jaar om alle aanpassingswerken uit te voeren.

Ik wil nogmaals benadrukken dat voor alle lokale dienstencentra vermeld onder a) Zorg en Gezondheid 
uiterlijk op 1 oktober 2020 over een attest A of B in het kader van de gewijzigde 
brandveiligheidsregelgeving moet beschikken. Dit kunt u vanaf begin volgend jaar indienen via het e-loket 
van Zorg en Gezondheid. Bij het ontbreken van een geldig attest A of B zal de procedure uitgevoerd 
moeten worden tot intrekking van de lopende erkenning van de voorziening. 

4. Verdere informatie

Verdere informatie over de brandveiligheidsnormen waaraan de lokale dienstencentra moeten voldoen, 
de procedure tot attestering, inclusief de modellen van attest A, B en C, en een link naar de 
overeenstemmende wetteksten vindt u op volgende websites:
- Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/een-brandveiligheidsattest-

aanvragen-voor-een-ouderenvoorziening 
- VIPA: https://www.departementwvg.be/regelgeving-brandveiligheid 

Voor bijkomende vragen kunt u contact opnemen met Zorg en Gezondheid via onderstaande gegevens:

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn
Team thuiszorg
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 Brussel 
thuiszorg@vlaanderen.be
tel 02 553 35 09

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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