
1.  Politiereglement voor kerstboomverbrandingen en kampvuren 
 
 
1.1 – Het is verboden om zonder voorafgaandelijke schriftelijke toelating van de 
burgemeester, (feest)vuren te organiseren op het grondgebied van de gemeente Nijlen. 
 
1.2 – Iedere aanvraag tot het inrichten van een (feest)vuur dient te gebeuren uiterlijk 1 
maand voor de voorziene dag van manifestatie. Deze aanvraag dient te gebeuren door het 
invullen van een formulier. 
 
1.3 – Iedere aanvraag moet hiernavermelde inlichtingen omvatten: 

� datum manifestatie 
� korte omschrijving manifestatie 
� uur aanvang 
� aantal te verwachten deelnemers 
� naam organisatie 
� naam, adres, telefoon en geboortedatum van de eindverantwoordelijke 
� naam, adres, telefoon en geboortedatum van de vervanger van de 

eindverantwoordelijke. 
� Naam en adres van verzekeringsmaatschappij + polisnummer 

Bij de aanvraag dient te worden bijgevoegd: 
� uittreksel gemeenteplan met aanduiding van het perceel waarop het vuur plaatsvindt 
� schriftelijke toelating van de eigenaar van het perceel. 

 
1.4 – De organisatie is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijheid af te sluiten. 
 
1.5 – Kampvuren en kerstboomverbrandingen worden enkel ontstoken op een ondergrond 
zonder begroeiing.  
 
1.6 – De maximale diameter van het vuur bedraagt 5 m. Grotere diameters worden expliciet 
gemeld aan de brandweerdienst; die in onderling overleg met de organisatoren bepaalt 
welke bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. 
 
1.7 – Alleen zuiver hout wordt gebruikt als brandstof voor het kampvuur of 
kerstboomverbranding. 
 
1.8 – Het vuur wordt enkel aangestoken met klein hout, papier en eventueel 
aansteekblokken. Benzine, gasolie of andere brandstoffen zijn streng verboden. 
 
1.9 – De organisatoren zorgen ervoor dat er in de onmiddellijke omgeving van het kampvuur 
of van de kerstboomverbranding geen obstakels voorkomen waarover personen kunnen 
vallen en/of struikelen. 
 
1.10 – De organisatoren zien er op toe dat de personen die rond het kampvuur of de 
kerstboomverbranding zitten geen kleding dragen die vervaardigd is uit gemakkelijk 
brandbare materialen (kunststoffen regenjasjes,…) 
 
1.11 – De organisatoren dienen een nadarafsluiting te plaatsen rond het de 
kerstboomverbranding. 
 
1.12 – Het vuur dient uiterlijk om 02.00 uur gedoofd te worden. De aanwezigen dienen het 
terrein ten laatste om 03.00 uur te verlaten. 
 Bij het beëindigen van het kampvuur of de kerstboomverbranding zorgen de organisatoren 
ervoor dat het vuur volledig gedoofd wordt. 
 



1.13 – Het kampvuur of de kerstboomverbranding wordt enkel gehouden onder constant 
toezicht van een meerderjarige, van wie de naam vooraf aan de brandweer meegedeeld 
wordt. 
 
1.14 – Als het kampvuur of de kerstboomverbranding ontstoken wordt, meldt de 
verantwoordelijke dit telefonisch aan de brandweer. 
 
1.15 – Bij zeer droog weer wordt in overleg met de brandweer bepaald of het kampvuur of de 
kerstboomverbranding mag plaatsvinden. 
 
1.16 – De organisatoren zorgen voor voldoende blusmiddelen. Er worden door de brandweer 
2 ABC poederblussers ter beschikking gesteld bij het gemeentelijk magazijn. 
 
1.17 – In de onmiddellijke omgeving van het kampvuur of de kerstboomverbranding staat 
een telefoontoestel/gsm ter beschikking, met duidelijke vermelding van: 

� het adres van de inrichting; 
� de oproepnummers van de hulpdiensten: 

− ziekenwagen: 100 (gsm: 112) 

− brandweer: 100 (gsm: 112) 

− politie: 101 (gsm: 112) 
 
1.18 – De toegangswegen tot de inrichting worden altijd vrijgehouden en zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor de wagens van de hulpdiensten. 
 
1.19 – De organisatie stelt alles in werk om: 

� het ontstaan, de ontwikkeling en de voortplanting van brand te voorkomen; 
� de veiligheid van de aanwezigen te waarborgen; 
� preventief het ingrijpen van de brandweer te vergemakkelijken. 

 
1.20 – De adviezen beperken de bestaande voorschriften en bepalingen niet. 
 
1.21 – De brandweer wordt opnieuw geraadpleegd bij wijzigingen achteraf. 
 
1.22 – De gemachtigde afgevaardigden van de brandweer krijgen vrije toegang tot de 
inrichting om de naleving van bovenvermelde voorschriften te controleren. 
 
 
 
 
 


