
Voorzijde: vereenvoudigd controleattest 

Model van vereenvoudigd controleattest  
betreffende een toeristische logiesverstrekkende inrichting 

Ik ondergetekende          , 

burgemeester van de gemeente  

verklaar hierbij, na kennis te hebben genomen van de mij voorgelegde conformiteitsattesten die geen 

opmerkingen bevatten, dat de toeristische logiesverstrekkende inrichting  

genaamd  

gelegen [straat, nummer] 

Registratienummer en categorie of subcategorie (indien van toepassing): 

met een maximale capaciteit van             personen  

uitgebaat door [gegevens van de exploitant] 

voldoet aan de veiligheidsnormen betreffende elektrische installaties, verwarming en gas. 

Dit vereenvoudigd controleattest wordt afgegeven op basis van de conformiteitsattesten zonder 

opmerkingen die minder dan twee jaar oud zijn en opgesteld werden door een erkend organisme voor 

elektrische installaties, verwarmingsinstallaties en gasinstallaties en alle toestellen die erop zijn 

aangesloten. 

Het attest verstrijkt op (datum ondertekening + 5 jaar). 

Opgesteld te         op     

De burgemeester, 



Achterzijde: vereenvoudigd controleattest 

Artikel 33 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 
houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies. 

§ 1. Het vereenvoudigd controleattest is vijf jaar geldig. 
De geldigheidsduur van het brandveiligheidsattest wordt echter verlengd tot aan het einde van 
het onderzoek van de aanvraag tot vernieuwing van dit attest, voor zover deze aanvraag werd 
ingediend binnen de zes maanden voorafgaand aan de datum waarop zijn geldigheid verstrijkt. 

§ 2. In afwijking van § 1 vervalt het vereenvoudigd controleattest en moet een nieuw attest 
worden verkregen wanneer: 
1° de voorwaarden bedoeld in artikel 27 niet langer vervuld zijn; 
2° het gebouw of zijn uitrusting aanpassingen hebben ondergaan die de brandveiligheid ervan in 
het gedrang kunnen brengen, zoals: 
a) de inrichting van nieuwe ruimtes voor de toeristen, zoals kamers of keukens;
b) elke verbouwing waarvoor een bouwvergunning is vereist;
c) de installatie of de aanpassing van de leidingen en gastoestellen en vaste LPG-tanks;
d) de installatie of de aanpassing van de rookgasafvoerkanalen van de verwarmingstoestellen;
e) de installatie, de aanpassing of de uitbreiding van een elektriciteitsnetwerk.

De geldigheidsduur van het bestaande vereenvoudigde controleattest wordt echter verlengd tot 
aan het einde van het onderzoek van de aanvraag van een nieuw vereenvoudigd controleattest, 
of, in het geval zoals bedoeld in lid 1, 1°, voor een brandveiligheidsattest, voor zover deze 
aanvraag uiterlijk binnen dertig dagen na het einde van de werken werd ingediend. Indien de 
werken worden onderbroken wordt, om deze verlenging te kunnen genieten, de aanvraag 
ingediend binnen dertig dagen na deze onderbreking. 
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