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Punt A.4: Goedkeuring van een politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen 
en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen.
MOTIVERING
Voorgeschiedenis
De gemeente Zoersel maakt deel uit van Brandweer Zone Rand, die sinds 1 januari 2015 actief 
is. 
Binnen Brandweer Zone Rand hebben een aantal gemeenten ofwel een verouderd
politiereglement met betrekking tot Publiek Toegankelijke Inrichtingen (PTI) of helemaal geen. 
Als er al een verordening bestaat, is het toepassingsgebied beperkt. Bovendien zijn alle 
reglementen verschillend.
Het huidige geldende politiereglement van Zoersel inzake brandpreventie dateert van 27 juni 
1990 met een wijziging vanaf 23 maart 2009 wat betreft keuringen elektrische installaties, en is 
toe aan actualisatie.
Feiten en context
Brandweer Zone Rand maakte een voorstel op voor een nieuwe en uniform toe te passen 
politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek 
toegankelijke inrichtingen dat in de zomer van 2020 op de zoneraad werd toegelicht. Nadien 
werden de gemeentebesturen formeel om advies gevraagd.
Brandweer Zone Rand wil met deze nieuwe politieverordening inzetten op:

- een gelijke bescherming voor alle inwoners;
- gelijke regelgeving voor alle exploitanten van een PTI;
- een duidelijk kader waarmee we de veiligheid verhogen;
- een realistisch kader waaraan iedere exploitant van een PTI kan voldoen;
- pop-up’s worden op dezelfde manier beoordeeld zodat er geen bevoordeling ten 

opzichte van een langdurige exploitatie ontstaat;
- een redelijk kader wat aanvaardbaar is voor iedere exploitant van een PTI;
- een redelijke overgangstermijn (5j tot 10j).

Juridische grond:
- het decreet lokaal bestuur, in het bijzonder artikel 41 
- de Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988 inzake bestuurlijke bevoegdheid gemeenteraad om 

politionele verordeningen uit te vaardigen 
- het Koninklijk besluit 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 

brand en ontploffing waaraan de [...] gebouwen moeten voldoen
- de beslissing van de zoneraad van Brandweer Zone Rand van 26 februari 2021 tot principiële 

goedkeuring van het ontwerp van politiereglement 
Argumentatie
Omdat de brandweer zonaal gestructureerd is, is een gezamenlijk preventiebeleid opportuun. In 
die zin is één gezamenlijke politieverordening aangewezen.
De publiek toegankelijke inrichtingen hebben een duidelijk reglement nodig om hen op lange
termijn rechtszekerheid te bieden.
Evenementen hebben een wisselend karakter. Hier opteert de zone voor een richtlijn en



 

flexibiliteit waarbij men elk jaar kan evalueren en aanpassen aan gewijzigde inzichten en
maatschappelijke evoluties waar nodig.
Door te werken met een richtlijn voor evenementen, kan de zone ook sensibiliseren en sturen.
Adviezen
- opmerkingen van de verschillende schepencolleges opgevraagd in de loop van 2021
- overleg met Brandweer Zone Rand, burgemeester Liesbeth Verstreken en coördinator 

noodplanning om een aantal fouten te verbeteren en een aantal opmerkingen te 
verduidelijken op 22 april 2021

- de gemeenteraadscommissie van 26 oktober 2021
BESLUIT met algemeenheid van stemmen:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt de politieverordening houdende maatregelen tot het voorkomen en 
bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen, zoals in bijlage toegevoegd, goed. 
Deze politieverordening vervangt de vorige versie.
Artikel 2: 
Een gelijkvormig afschrift van dit besluit zal aan Brandweer Zone Rand bezorgd worden.
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