Brandweer zone Kempen
Richtlijnen brandveiligheid voor kerstboomverbrandingen
(versie 21 juni 2019)

Toelating
In bossen of dichter dan 25 m nabij een bos: de bevoegde instantie voor het verlenen van
toestemming voor het maken van vuur is het Agentschap voor Natuur en Bos.
Je kan deze toestemming aanvragen via het aanvraagformulier op hun website:
https://www.opkamp.be/toelating-aanvragen-vlaanderen-formulier.
Of het nu in een bos is of niet, men dient (eveneens) een toelating te bekomen van de
betrokken gemeente resp. burgemeester.
Vanzelfsprekend dient men ook toestemming te vragen aan de eigenaar of exploitant van
het domein. (Voor een overzicht van de domeinen in beheer van ANB:
http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/antwerpen)
Het verlenen van een toelating ontslaat de betrokkene niet van zijn verantwoordelijkheid ter
zake. De brandweer treedt hier enkel op in een adviserende rol.

Meteorologische voorwaarden
In een aantal situaties wordt het aansteken van vuur in principe afgeraden:
- Bij wind vanaf 4 Beaufort, gezien de kans op vliegvuur.
- Bij mist of neerslag, gezien de rook kan blijven hangen.
- Bij een droogte van de lokale vegetatie, of concreet vanaf een brandgevaar fase
oranje.

Men kan de actuele fase de dag zelf opzoeken via
https://www.natuurenbos.be/waarschuwingen

Richtlijnen
De kerstboomverbranding dient zich op minstens 25 m te bevinden van bossen.
De kerstboomverbranding dient zich op minstens 100 m te bevinden van huizen, heiden,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
Het vuur mag niet hoger worden dan 1 tot 1,5 m.
De plaats van verbranding dient te worden afgezet met bv. nadarbarelen zodat het publiek
op een afstand van minstens 5 m gehouden wordt.
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Men mag geen afval opstoken, en mag alleen zuiver en vast hout gebruiken.
Men mag geen licht-ontvlambare producten aanwenden om het vuur aan te maken.
Na afloop van de activiteit dient men het vuur volledig te doven, de omgeving te controleren
op vliegvuur en het terrein ordelijk achter te laten.

Brandbestrijdingsmiddelen
Men dient de nodige blusmiddelen klaar te houden, minimum een draagbaar
poederblustoestel 6 kg ABC of gelijkwaardig, of eventueel een tuinslang onder druk.
Men dient voldoende zand en een schop klaar te houden, om het vuur na afloop of na
blussing volledig te kunnen doven. In zanderige omgevingen volstaat enkel een schop.
Men dient een emmer water klaar te houden, om te kunnen gebruiken in geval van
brandwonden. Men mag deze emmer niet gebruiken als blusmiddel.

Melding
De dag zelf, maar tijdig op voorhand, dient men het kampvuur (tevens begin- en einduur) te
melden aan Brandweer zone Kempen (tel. 014/28 79 79). De radiokamer zal de officier van
dienst om advies vragen en dit terugkoppelen aan de aanvrager.

Wetgeving
Bovenstaande richtlijnen zijn een praktische samenvatting van alle toepasselijke
reglementeringen:
-

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale
bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) – hoofdstuk 6.11.
Afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet
alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere
rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en
groenresten.
Enkel in volgende gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:
o het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als
beheermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassaafval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als de gemeentelijke
overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of als die activiteit als
beheermaatregel is opgenomen in een goedgekeurd beheerplan of vergund
door het Agentschap voor Natuur en Bos;
o de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn
van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden of van het onderhoud
van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter plaatse van het
biomassa-afval niet mogelijk is;
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o de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkomstig zijn
van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of verwerking ter
plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;
o de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat vanuit
fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;
o het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een
kampvuur;
o het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele brandstof
in een sfeerverwarmer;
o het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalingen,
vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013
betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte producten. Die activiteit
mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming van de toezichthouder;
o het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van
afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen in het
kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas plaatsvinden als
de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven en de
activiteit op een afstand van meer dan 100 meter van bewoning plaatsvindt;
o de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het kader
van blusoefeningen uitgevoerd door de brandweer van een gemeente, regio
of bedrijf of door de civiele bescherming.
-

A.R.A.B., titel II, art. 52

-

CODEX over het Welzijn op het werk, titel III “Arbeidsplaatsen”, hoofdstuk I
“Basiseisen”, afdeling 1 “Veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk”
(Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en
gezondheidssignalering op het werk )

-

Veldwetboek van 7 oktober 1886, laatst gewijzigd bij decreet van 12 juli 2013.
Art. 89 Met geldboete van tien frank tot twintig frank en met gevangenisstraf van
één dag tot vijf dagen of met een van die straffen alleen worden gestraft:
8° zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter van heiden;
9° zij die op het veld vuur aansteken op minder dan honderd meter van huizen,
boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is
gelegd
Het verbod, vermeld in het eerste lid, 9°, geldt niet voor kampvuren op toeristische
logies als vermeld in artikel 3 van het decreet van 5 februari 2016 houdende het
toeristische logies, als aan al de volgende voorwaarden is voldaan:
o de eigenaar of exploitant staat kampvuren toe;
o de eigenaar of exploitant maakt schriftelijk melding bij het college van
burgemeester en schepenen van de mogelijkheid om op zijn terrein
kampvuren aan te steken;
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o de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen, de politie,
brandweer of een andere verantwoordelijke instantie verbiedt het aansteken
van kampvuren niet wegens brandgevaar;
o eventuele bijkomende voorwaarden die de burgemeester, het college van
burgemeester en schepenen, de politie, brandweer of een andere
verantwoordelijke instantie heeft opgelegd, worden gerespecteerd.
Dit betreft volgende toeristische logies:
1. Terreinen waarop gedurende maximaal 75 kalenderdagen per jaar wordt
gekampeerd in het kader van een evenement of door georganiseerde groepen
kampeerders die onder toezicht van een of meer begeleiders staan. De eigenaar of
exploitant van het terrein brengt de burgemeester van de gemeente waar het terrein
ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als het terrein als dusdanig wordt gebruikt;
2. Een toeristisch logies dat in het kader van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de
verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme
voor Allen’ als verblijf erkend en ingedeeld is in de categorie jeugdverblijfcentrum;
3. Een bivakzone, als die aangegeven is in een toegankelijkheidsregeling conform en ter
uitvoering van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997
op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu;
4. Een inrichting die wordt gebruikt voor de werking van een jeugdwerkinitiatief dat
erkend, gesubsidieerd of georganiseerd is door de Vlaamse Gemeenschap, de
Vlaamse Gemeenschapscommissie of door lokale besturen, waarin wordt verbleven
of waarnaast wordt gekampeerd gedurende maximaal zestig kalenderdagen per jaar
door georganiseerde jeugdgroepen die onder toezicht van een of meer begeleiders
staan. De eigenaar of exploitant van het terrein brengt de burgemeester van de
gemeente waar het terrein ligt, vooraf schriftelijk op de hoogte als het terrein als
dusdanig wordt gebruikt
-

Bosdecreet van 13 juni 1990, laatste gewijzigd bij decreet van 12 juli 2013.
Art. 20 Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten,
reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan is het zonder
machtiging van het Agentschap, in de openbare bossen verboden:
[…] 5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als
fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk
experiment; […]
Art. 30 Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten,
reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan is het zonder
machtiging van het Agentschap, in de bosreservaten verboden:
[…] 5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als
fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk
experiment; […]
Art. 99 In alle bossen en binnen een afstand van vijfentwintig meter tot de bossen is
het verboden vuur te maken in de open lucht om welk motief dan ook, behoudens in
uitvoering van een goedgekeurd beheersplan of behoudens een machtiging door het
Agentschap en met uitzondering van wettelijk verplichte verbrandingen. De Vlaamse
Regering kan desgewenst nadere voorwaarden bepalen.
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-

De Ministeriële Omzendbrieven van 14 oktober 1975, 6 maart 1978 en 9 maart 1982
inzake bluswatervoorraden en het Koninklijk Besluit van 30 januari 1975 tot
vaststelling van de typekoppelingen gebruikt inzake brandvoorkoming en
brandbestrijding.

-

Lokale politiereglementen of politiecodex.
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