MINISTERIEEL BESLUIT VAN 1 DECEMBER 2016 TOT BEPALING VAN HET MODEL VAN
BRANDPREVENTIEVERSLAG. (B.S. 18.01.2017)
RAAD VAN STATE
afdeling Wetgeving advies 59.619/2/V van 18 juli 2016
over
een ontwerp van ministerieel besluit `tot bepaling van het model van brandpreventieverslag' Op 15
juni 2016 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Vice Eerste Minister en Minister van
Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Regie der gebouwen verzocht een advies te
verstrekken over een ontwerp van ministerieel besluit `tot bepaling van het model van
brandpreventieverslag'.
Het ontwerp is door de tweede vakantiekamer onderzocht op 18 juli 2016. De kamer was
samengesteld uit Yves KREINS, eerste voorzitter van de Raad van State, Martine BAGUET en
Bernard BLERO, staatsraden, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assessor, en Bernadette
VIGNERON, griffier.
Het verslag is uitgebracht door Roger WIMMER, eerste auditeur.
De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder
toezicht van Martine BAGUET.
Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 18 juli 2016.
Zoals het ontwerp is opgevat, zou uit artikel 2, § 2, eerste zin, kunnen worden afgeleid dat de
motivering van de eindconclusie van het brandpreventieverslag, vermeld in punt 5 van de bijlage,
facultatief is.

Het dispositief moet in dat opzicht duidelijker worden gesteld.
De griffier, Bernadette Vigneron
De eerste voorzitter, Yves Kreins
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Kenniscentrum – Documentatiedienst

"De eindconclusie moet uitdrukkelijk gemotiveerd worden. De motivering moet in het
brandpreventieverslag de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de eindconclusie
ten grondslag liggen. De motivering moet afdoende zijn. De aangehaalde redenen moeten volstaan
om de beslissing te schragen. Op die manier kan de overheid die het brandpreventieverslag aanvroeg
ook haar beslissing motiveren door de verwijzing naar het brandpreventieverslag en de kennisgeving
van het brandpreventieverslag aan de betrokkene."

FOD Binnenlandse Zaken – A.D. Civiele Veiligheid

Uit de omzendbrief die zich in het dossier bevindt, blijkt echter het volgende:

