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Richtlijnen brandveiligheid bij het houden van houtskool-
barbecues of het plaatsen van vuurkorven op openbaar domein 
(versie 4 augustus 2016) 

Toelating aanvragen 

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. 
 

Keuze van de locatie 

De locatie moet goed gekozen worden. Bij de keuze moet er rekening gehouden worden 
met: 

- De brandgevoeligheid van de opgeslagen producten in de omgeving (min. 8m van de 
opslagplaats van brandgevoelige producten en 8m van gebouwen); 

- De bevloering van het terrein (bijvoorbeeld bij gras voorzorgen treffen om te 
voorkomen dat het gras beschadigd wordt); 

- De bereikbaarheid voor de brandweer: de doorgang moet vrijgehouden worden. 

Te respecteren afspraken 

- Alarmnummer brandweer: 112; 
- In de omgeving moet men over een (nood)telefoon beschikken; 
- Blusmiddelen moeten aanwezig zijn in de onmiddellijke omgeving (emmer, zand, 

water, poederblusser 6kg, branddeken) zodat snel kan ingegrepen worden als er iets 
misloopt; 

- Als brandstof alleen zuiver hout of houtskool gebruiken, geen afvalproducten, 
kunststof, los papier … 

- Er mogen nooit licht-ontvlambare producten gebruikt worden; 
- De verantwoordelijke ziet erop toe dat de houtskool volledig gedoofd is bij het einde 

van de activiteit; 
- Het terrein wordt ordelijk achtergelaten. 



 

Brandweer zone Kempen • Stelenseweg 92 • 2440 Geel • tel. 014 56 66 30 
Preventie@brandweerzonekempen.be • btw BE 0500.915.126 • BE54 0910 1884 4297 

Pagina 2 van 3 

Nog wat bijkomende tips 

Ga na of de barbecue of vuurkorf stabiel is geplaatst 
- Een barbecue of vuurkorf die niet stabiel staat, kan omvallen zodat de gloeiende 

kooltjes op de verantwoordelijke en/of op de gasten kunnen terecht komen. 
 

Plaats het apparaat in een open zone 
- Plaats de barbecue of vuurkorf ver van al het brandbaar materiaal (struikgewas, 

parasol …). 
 

Duid één verantwoordelijke aan 
- Eén persoon volstaat om voor de barbecue of vuurkorf te zorgen, de anderen blijven 

uit de buurt. 
 

Let op voor overmatig gebruik van geestrijke dranken 
- De verantwoordelijke voor de barbecue of vuurkorf mag geen alcohol drinken. In de 

buurt van het toestel mogen zich geen alcoholhoudende dranken bevinden. De hitte 
zou de alcoholdampen immers kunnen doen ontvlammen en zo ernstige 
brandwonden veroorzaken. 

 

De gasten mogen niet in de buurt van de barbecue of vuurkorf komen 
- Iedereen en vooral de kinderen moeten uit de buurt blijven van de barbecue of 

vuurkorf. Kinderen en dieren mogen niet vlakbij de barbecue of vuurkorf spelen. Zo 
wordt het risico op een ongeval beperkt. 

 

Steek het vuur aan met producten en houtskool, die een CE-markering hebben 
- Lees altijd zorgvuldig de gebruiksaanwijzing die op de verpakking staat. 

 

Gebruik nooit vloeibare aanmaakproducten 
- Dikwijls, wanneer het roosteren niet snel genoeg gaat of wanneer het vuur uitgaat, 

wakkert men het vuur aan met behulp van vloeibare aanmaakmiddelen, zoals 
brandalcohol of benzine. Dit kan echter een ware ramp veroorzaken. De houtskool 
kan nog goed heet zijn, zodat het vuur via de straal ontvlambare vloeistof omhoog 
kan kruipen tot in de fles en daar de ontvlambare dampen kan doen ontploffen. 
Hierdoor ontstaat een enorme steekvlam die ernstige brandwonden kan 
veroorzaken, meestal diepe tweedegraads of derdegraads brandwonden, vooral aan 
gelaat en handen, maar vaak ook over het hele lichaam. 

- Dit type van ongeval kan voorkomen worden door de barbecue aan te maken met 
droog hout, verfrommeld papier, vaste aanmaakblokjes of gloeiende houtskool die 
apart werd klaargemaakt. 

 

Gebruik spiesen met een houten handvat 
- Om vlees te roosteren is het veiliger om spiesen met een houten handvat te 

gebruiken. Metalen handvatten kunnen immers heet worden en zo brandwonden 
veroorzaken. 

 
Draag speciale barbecuekleding 

- Draag liever geen wijde kleden. Deze vatten immers snel vuur. Bepaalde stoffen zijn 
snel ontvlambaar en veroorzaken lelijke brandwonden. Draag ook voldoende 
isolerende handschoenen en dus kledij die voldoende bedekt. 
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Houd een emmer zand, water, een blustoestel of een branddeken binnen handbereik 
- Gebruik steeds een emmer zand of water om de barbecue te doven. Gooi de 

koolblokjes pas in de vuilbak wanneer ze helemaal afgekoeld zijn. 

Wetgeving 

- Besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het 
Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning 

- 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”1 
- 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 huizen, 
heiden, boomgaarden, hagen, graan, stro, mijten of van plaatsen waar vlas te drogen 
is gelegd […] 

- 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. 

- 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. 

                                                      
1 Koninklijk Besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk 


