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RICHTLIJNEN VOOR KAMPVUREN EN
KERSTBOOMVERBRANDING
Een kampvuur en een kerstboomverbranding is aan de toelating van het college van burgemeester en
schepenen onderworpen. Aan deze toelating is volgend advies van de brandweer verbonden. De
geschreven aanvraag (model als bijlage) zal ten minste veertien dagen op voorhand aan het college
van burgemeester en schepenen worden gericht. Een inplantingsplan met aanduiding van de
verbrandingsplaats en een schriftelijke toelating van de grondeigenaar worden aan de aanvraag
gevoegd.
Advies brandweer:
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•

•
•
•
•
•
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•

overeenkomstig de bepalingen van het veldwetboek dient deze verbranding te gebeuren op ten
minste 100 m afstand van gebouwen, bossen, boomgaarden, hout-, hooi- en stromijten en mag
geen hinder veroorzaken voor de buren;
het aansteken van het vuur gebeurt op een daartoe uitgeruste plaats;
uitsluitend onbewerkt hout of kerstbomen zonder versiering mogen verbrand worden;
in de nabijheid van het vuur dienen ten minste twee gebruiksklare poederblustoestellen van 6 kg
ABC-poeder worden opgesteld en dient voldoende water aanwezig te zijn (starten blussing en
koelen van eventuele brandwonden; bij voorkeur een tuinslang onder permanente waterdruk). De
brandweer kan steeds bijkomende brandbestrijdingsmiddelen opleggen. Tevens dienen EHBOmiddelen op het terrein aanwezig te zijn;
in de nabijheid van het vuur dient steeds een afgevaardigde van de organisator aanwezig te zijn;
het vuur mag niet onbewaakt achtergelaten worden tot de volledige uitdoving ervan;
het gebruik van vloeibare aanmaakmiddelen of vloeibare brandversnellers (benzine,9) voor het
vuur is verboden;
bij het aansteken van het vuur mag de windsnelheid, volgens de gegevens van het KMI, niet
hoger zijn dan 4 beaufort;
de hoogte van de vuurhaard is beperkt tot maximaal 2 meter; er dient zo gestapeld te worden dat
de vuurhaard niet kan openvallen;
de voorraad te verbranden hout of bomen wordt bovenwinds opgeslagen op minimum 10 meter,
voldoende afstand van de vuurhaard om overslag van het vuur te vermijden, binnen deze zone
mogen geen gemakkelijk ontvlambare stoffen aanwezig zijn, dor gras dient te worden gemaaid;
brandend of smeulend vuur mag niet zonder toezicht worden gelaten;
de bediener van het vuur mag geen gemakkelijk ontvlambare kledij dragen;
omwonenden en weggebruikers mogen niet gehinderd worden door rook;
evacuatiemogelijkheid voor aanwezigen is te voorzien;
toegang tot het terrein voor de hulpdiensten is te voorzien; brandweervoertuigen (vrachtwagens)
dienen de vuurhaard tot op 100m te kunnen naderen;
de organisator beschikt steeds over telefoon teneinde het verwittigen van hulpdiensten (112)
steeds mogelijk te maken;
de omwonenden van het terrein waarop de verbranding plaatsvindt, worden door de organisator in
kennis gesteld van de activiteit;
de melding voor het houden van een kampvuur of kerstboomverbranding ontslaat de organisator
niet van de verplichting steeds in regel te zijn met andere wetten en reglementen.
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MELDING KAMPVUUR OF KERSTBOOMVERBRANDING
Ondergetekende 9999999999999. meldt het college van burgemeester en schepenen
van de gemeente 99999999999 dat de vereniging 99999999999 op de
aangegeven plaats en datum een kampvuur/kerstboomverbranding (*) zal organiseren. Ik bevestig de
richtlijnen van de brandweer (document: “richtlijnen kampvuren en kerstboomverbranding v20120618”)
te kennen en ze te zullen naleven. Ik verklaar de verantwoordelijkheid bij ongevallen op mij te zullen
nemen.
Vereniging:
naam:
adres:
Verantwoordelijke:
naam:
adres:
telefoon:
gsm (te bereiken op verbranding):
Plaats van de verbranding:
Datum van de verbranding:
Bijlagen:
- inplantingsplan
- schriftelijke toelating grondeigenaar
Datum van de aangifte:
Handtekening:

(*): schrappen wat niet past
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