Stad Aarschot
Politiereglement Kampen
Gelet op:
- Besluit van 5 december 2008 van de Vlaamse Regering betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten
- Omzendbrief LNW 97/1 van 18 februari 1997 betreffende richtlijnen voor de
toepassing van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juli 1993
betreffende de toegankelijkheid en het occasionele gebruik van de bossen
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 24 januari 1996.
- Decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor
openlucht recreatieve bedrijven.
- Decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een
werking uitoefenen in het kader van " Toerisme voor Allen "
- Artikel 89 punt 8 van het Veldwetboek: Het is verboden om vuur te maken op
minder dan 100m van huizen, bossen, heiden, boomgaarden, hagen, stro,
mijten of van plaatsen waar vlas te drogen is gelegd.
- Artikel. 99 van het Bosdecreet: Op straffe van geldboete van vijftig tot
driehonderd euro is het in alle bossen binnen een afstand van honderd meter
tot de bossen 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 Bosbeheer en met uitzondering van
wettelijke verplichte verbrandingen.
- Artikel 12. van het Afvalstoffendecreet: Het is verboden afvalstoffen achter te
laten of te verwijderen in strijd met de voorschriften van dit decreet of de
uitvoeringsbesluiten ervan.
Verwijzend naar:
• Uitzonderlijke toelating voor het maken van vuur in het kader van sociaalculturele activiteiten in casu het maken van een kampvuur.
Artikel 1. Begrippen
Voor de toepassing van onderhavige bepalingen verstaan wij onder
Jeugdkamp: in het kader van een jeugdwerkinitiatief het meerdaags verblijf,
in tenten, gebouwen of enig ander hiervoor geschikt onderkomen op het
grondgebied Aarschot, van jongeren in groepsverband onder leiding van (een)
meerderjarige(n) verantwoordelijke(n).
Verblijven anders dan jeugdkampen: een vereniging, gezelschap,
genootschap, club, groepering of sociëteit die een kampplaats huurt en
derhalve onderworpen is aan onderhavig kampreglement.
Kampverantwoordelijke: degene die de leiding heeft over een jeugd- of
ander kamp en hieromtrent eindverantwoordelijkheid draagt.
Verhuurder: de persoon die in hoedanigheid van eigenaar of pachter een
gebouw, een deel van een gebouw of een terrein ter beschikking stelt van een
groep jongeren, gratis of tegen betaling.
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Huurder(s): de verantwoordelijke meerjarige(n) die in naam van de groep een
contract met de verhuurder sluit(en) betreffende het ter beschikking gestelde
gebouw of terrein voor de duur van het kamp.
Kampplaats: een verblijfsplaats voor jeugdkampen erkend of principieel
erkend door Toerisme Vlaanderen overeenkomstig het Decreet van 18 juli
2003 betreffende de verblijven en verenigingen die een werking uitoefenen in
het kader van " Toerisme voor Allen " . Of een andere verblijfplaats voor
jeugdkampen waarvoor het College van Burgemeester en Schepen
voorafgaandelijk een toelating heeft verleend na raadpleging van
buurtbewoners.
Buurtbewoners: zij die gedomicilieerd zijn of hun hoofdverblijfplaats hebben
binnen een straal van 200 meter verwijderd van een kampplaats.
Groene ruimten: de openbare plantsoenen, bossen, parken, tuinen en alle
stukken van de openbare ruimte buiten de rijbaan, die openstaan voor het
verkeer van personen en in hoofdorde bestemd zijn voor wandelen of
ontspanning.
Artikel 2. Algemene bepalingen
De kampverantwoordelijke zorgt ervoor dat de groep, over dewelke hij de leiding
heeft, zich aan alle wettelijke bepalingen houdt en in het bijzonder deze met
betrekking tot geluidsoverlast, respect voor eigendommen en de brandveiligheid.
De verhuurder maakt ten minste acht dagen voor aanvang van het jeugdkamp de
ingevulde meldingsfiche over aan de lokale politie Aarschot.
De kampverantwoordelijke dient ten laatste op de eerste dag na aankomst bij de
lokale politie Aarschot een lijst in met de namen en adressen van alle deelnemers
met aanduiding van de leiding.
De verhuurder leeft alle wettelijke bepalingen na aangaande het verhuren of het ter
beschikking stellen van kampplaatsen of logies voor jeugdkampen. Hij beheert zijn
zaken als een goede huisvader met bijzondere aandacht voor goed nabuurschap en
veiligheid.
De bovengenoemde partijen onderschrijven het maatschappelijk engagement om het
inrichten van jeugdkampen mogelijk te houden en dit in de geest van het actieplan
jeugdverblijven van de Vlaamse overheid. Zij stellen zich ten opzichte van elkaar
begripvol en tolerant op en respecteren wederzijds de privacy.
Artikel 3. Kampvuren
Een kampvuur is aan de toelating van de burgemeester onderworpen. Een kampvuur
mag enkel worden ontstoken indien als brandstof louter gebruik wordt gemaakt van
droog en onbehandeld hout. Lichtontvlambare vloeistoffen mogen nooit gebruikt
worden voor het aanmaken of het aanwakkeren van het kampvuur. Aan deze
toelating kunnen bijkomende voorwaarden worden verbonden. De geschreven
aanvraag, met aanduiding van de plaats, zal ten minste acht dagen op voorhand
ingediend worden bij de politie.
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De aanvrager dient een schriftelijke toestemming van de verhuurder te hebben
voor het houden van een kampvuur.
De verhuurder bepaalt in overleg met de brandweer de plaats voor het houden
van het kampvuur.
De verhuurder richt deze kampvuurplaats in.
Het kampvuur mag slechts een diameter hebben van 1,5 meter.
Het kampvuur moet afgebakend worden met stenen of een greppel minstens
(40 cm breed en 20 cm diep). Het kampvuur mag enkel ontstoken worden op
een niet-begroeide ondergrond. De ondergrond dient bedekt te worden met
zand.
De verhuurder voorziet het materiaal (droog en onbehandeld hout) voor het
houden van een kampvuur. Geen enkel ander materiaal is toegestaan voor
het aanmaken van een kampvuur.
De kampverantwoordelijke of zijn meerderjarige afgevaardigde moet
permanent aanwezig zijn bij het kampvuur.
Er wordt voldoende ruimte vrijgehouden als toegangsweg voor hulpdiensten.
De verantwoordelijke beschikt over een gsm-toestel met
voorgeprogrammeerde noodnummers. Dit gsm-toestel wordt binnen
handbereik gehouden tijdens het kampvuur.
Aan de deelnemers wordt duidelijk gemaakt wat te doen mocht er zich een
probleem voordoen.
De deelnemers mogen in geen geval blootgesteld worden aan
onaanvaardbare risico’s. De deelnemers blijven op een veilige afstand van het
kampvuur met een minimum van 2 meter.
In de onmiddellijke omgeving van het kampvuur dienen aanwezig te zijn: een
wettelijk gekeurd brandblusapparaat (poederblustoestellen van 6kg ABC
poeder), minstens 2 metalen emmers water van 10 liter of een tuinslang.
De verhuurder stelt het blusapparaat ter beschikking van de huurders. Het
moet gaan om een bijkomend blustoestel; er mogen geen blusapparaten uit
gebouwen verwijderd worden.
Voorzie voldoende blusmiddelen in verhouding tot het risico.
Binnen een kring van 5 m rond het kampvuur moeten alle takken en
brandbaar materiaal verwijderd worden.
Voor het aansteken van het kampvuur worden de deelnemers gewaarschuwd
voor de mogelijke risico’s die een kampvuur met zich kan brengen en zij
worden aangemaand tot verantwoord gedrag.
De vlammen mogen niet hoger zijn dan 1m.
Er moet zodanig worden gestookt, dat geen vliegvuur, vonk of vuursprank
ontstaat.
Indien tijdens het stoken blijkt, dat onder invloed van de heersende
weersgesteldheid het verkeer dan wel bewoners in de omgeving last hebben
van hinderlijke rookgassen, dan moet het stoken onmiddellijk worden
gestaakt.
Het vuur dient volledig gedoofd te zijn bij het einde van het kampvuur.
Vuurresten dienen gedoofd met zand en met aarde bedekt of overvloedig met
water overgoten
De plaats van het kampvuur dient na het einde volledig en grondig opgeruimd
te worden.
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Tijdens periodes van droogte, zoals bij een hittegolf, is het niet toegestaan om
vuur te maken. Het is dan verboden een kampvuur, fakkels, of enig ander
open vuur aan te steken.
Er wordt per kamp slechts één kampvuur toegelaten.
Geen enkel ander open vuur is toegelaten met uitzondering van barbecues en
kookvuren mits deze worden gehouden op een daarvoor voorzien toestel en
volgens gangbare gebruiken.

Artikel 4. Niet-hinderlijk geluid
Een geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd wanneer dit het gevolg is van
spelende kinderen.
Artikel 5. Nachtgerucht
Het is verboden om zich schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer
waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord en dit tussen 22 uur en 7
uur.
Een nachtspel is aan de toelating van de burgemeester onderworpen.
De geschreven aanvraag zal ten minste acht dagen op voorhand aan de politie
worden gericht.
Er wordt per kamp slechts één nachtspel toegestaan.
Artikel 6. Rumoer of gerucht
Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan
noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag of bij nacht
is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten
is aan een gebrek aan voorzorg en wanneer het van aard is de rust van de inwoners
te verstoren. Vuurwerk, bommetjes en andere knalmiddelen zijn verboden.
Artikel 7. Kampeerplaatsen
In de campings mogen de geluidsinstallaties niet gebruikt worden tussen 22 uur en 7
uur tenzij voor dringende mededelingen. De maximum geluidssterkte van die
installatie dient in verhouding te staan tot de uitgestrektheid van het kampeerterrein.
Tijdens jeugdkampen is het niet toegestaan (elektronische) geluidsversterkers te
gebruiken. Enkel voor specifieke activiteiten die het gebruik van versterkers vereisen,
zoals bijvoorbeeld volksdansen of een muziekspel, wordt uitzondering gemaakt.
Deze activiteiten mogen niet plaatsvinden tussen 22 uur en 12.00 uur, en ze hebben
een maximale duurtijd van 2 uren.
Artikel 8. Gebruik van een hudo.
De opslag van meststoffen, permanent of tijdelijk, is verboden op minder dan 100
meter van een vergund gebouw.
Op de kampplaats duidt de verhuurder de locatie aan waar een hudo mag
geïnstalleerd worden.
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Artikel 9. Activiteiten in de groene ruimten
Niemand mag in de groene ruimten overgaan tot spelen die de gebruikers kunnen
hinderen of de rust van de plaats of van de bezoekers kunnen verstoren.
Het is verboden de plaatsen die voor welbepaalde spelen of sporten voorbehouden
zijn, voor andere spelen of sporten of voor andere doeleinden te gebruiken.
Maken van vuur in de groene ruimten
Het is verboden vuur te maken in groene ruimten, behoudens een machtiging van de
burgemeester.
Kamperen
Het is verboden in groene ruimten te kamperen in een tent, enig voertuig, caravan of
mobilhome te verblijven, te slapen, behoudens vergunning van de burgemeester.
Verstoren van het natuurlijke milieu
Het is verboden op welke manier dan ook door eigen toedoen of door toedoen van
personen, dieren of zaken waarover men de hoede of toezicht heeft, de groene
ruimten alsmede hun roerende goederen en monumenten te bevuilen.
Het is verboden te baden in het water van groene ruimten of er wat dan ook in te
wassen of onder te dompelen.
Het is verboden:
- bomen te verminken, te schudden of te ontschorsen;
- takken, bloemen of andere planten af te rukken of af te snijden;
- palen of andere voorwerpen voor de bescherming van aanplantingen uit te
rukken;
- wegen en dreven te beschadigen;
- zich te begeven in bloemperken en -tapijten, ze te vernietigen of te
beschadigen en in bomen te klimmen.
Verstoren van de vaste structuren
Het is eveneens verboden op kunstwerken te klimmen en op plaatsen te komen waar
dit volgens de opschriften verboden is.
Artikel 10. Sancties
Diegene die de bepalingen van de artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9 overtreedt, kan
bestraft worden met een administratieve geldboete van maximum 250 euro.
Er wordt noch een kampvuur noch een nachtspel toegelaten aan degenen die zich
ontegensprekelijk niet hebben gehouden aan wettelijke bepalingen en inzonderheid
deze met betrekking tot geluidsoverlast, respect voor eigendommen en
brandveiligheid.
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MELDINGSFICHE KAMPEN
Door de verhuurder acht dagen voorafgaand aan het kamp over te maken aan de politie

PERIODE :
TIJDSTIP: aankomst
BIVAKPLAATS :

vertrek:

1. Vereniging/groep
a. Naam:
b. Aard: (feitelijke vereniging, vzw, …)
c. Adres:
d. Plaats:
e. Naam + Aansluitingsnummer bij erkende jeugdvereniging:
2. Kampplaats:

(straat) te

Aarschot

3. Kampverantwoordelijke die altijd bereikbaar is :
a. Naam:
b. Geboortedatum:
(> 18 jaar oud zijn)
c. Adres:
d. Plaats:
e. Telefoon thuis:
f. GSM:
g. E-mailadres:
4. De verhuurder verklaart dat de kampverantwoordelijke een kopie van het
kampreglement heeft ontvangen.
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Naamlijst kamp te Aarschot
Kampreglement

Politie Aarschot
Demervallei 6,
3200 Aarschot
Tel. 016/55.02.02
e-mail : info@politiezoneaarschot.be

Beste jeugd,
Wij zijn blij dat u onze gemeente heeft uitgekozen om op kamp te komen. Als stadsbestuur
schrijven wij ons volledig in het beleid van de Vlaamse overheid om jeugdgroepen de nodige
ruimte te geven voor het houden van hun traditionele kampen. Jullie hebben dus het recht
om jullie te ontspannen, het groepsgevoel uit te bouwen en samen te spelen.
Om het maatschappelijk draagvlak van dit recht te blijven garanderen is het echter
noodzakelijk dat de kampactiviteiten verlopen in een correcte sfeer en met respect voor de
buurt waarin jullie tijdelijk gaan “samen-leven”. Om jullie te helpen te voldoen aan de
verwachtingen van de buurt bij jullie verblijf zijn er een aantal spelregels bepaald die het
mogelijk moeten maken om tot een vlotte “kamp-buurt -samen-leving” te komen.
Om alles vlot te laten verlopen zijn hiervoor drie documenten opgesteld.
Het betreft een meldingsfiche, een naamlijst en een algemeen kampreglement dat geldig is
voor alle kampen op het grondgebied Aarschot.
De digitale versie van het meldingsfiche wordt, uiterlijk 8 dagen voor aanvang van een
kampverblijf, door de kampplaatsverhuurder aan de lokale politie Aarschot gemaild.
De kampverantwoordelijke bezorgt, uiterlijk de eerste dag van het kamp, de ondertekende
naamlijst met de identificatiegegevens van alle kampgasten aan de lokale politie Aarschot.
Het algemeen kampreglement kan worden aangevuld met een huishoudelijk reglement eigen
aan de bivakplaats. In ieder geval zal het algemeen kampreglement moeten worden
aanvaard en ondertekend door de kampverantwoordelijke.
Het lijkt misschien een hele opgave maar denk eraan dat jullie en de kampverantwoordelijke
niet alleen staan; indien er vragen of problemen zijn neem je gerust contact op met de politie,
brandweer en/of uitbater.
Wij hopen dat je hier een geslaagd kamp mag doorbrengen.
Ondergetekende,
Burgemeester Aarschot
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NAAMLIJST DEELNEMERS
Door de kampverantwoordelijke ten laatste de eerste dag van het kamp te bezorgen aan de politie

1. Kampplaats:

(straat) te

Aarschot

2. Kampverantwoordelijke die altijd bereikbaar is :
a. Naam:
b. Geboortedatum:
(> 18 jaar oud zijn)
c. Adres:
d. Plaats:
e. Telefoon thuis:
f. GSM:
g. E-mailadres:
3. De kampverantwoordelijke dient ervoor in te staan dat alle reglementering; wetgeving en
kampreglementen correct worden nageleefd. Hij/zij is er in eerste plaats verantwoordelijk
dat de groep het nodige respect heeft voor de buurtbewoners, het materiaal en de
omgeving.
Hij/ zij is hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor alle schade en/of (administratieve)
sancties die worden veroorzaakt door alle leden van de groep waarvoor hij/zij
verantwoordelijk is.
4. Voor het houden van een kampvuur is voorafgaandelijk de toestemming van de
burgemeester vereist. Aanvraag indienen bij de politie.(Artikel 3 van het kampreglement.)
5. Voor het houden van een nachtspel is voorafgaandelijk de toelating van de burgemeester
vereist. Aanvraag indienen bij de politie.(Artikel 5 van het kampreglement.)
6. Verzekeringen :
De kampverantwoordelijke verklaart dat de groep beschikt over een geldige verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid. Maatschappij + polisnummer :
7. Aantal deelnemers :
Totaal

< 26 jaar

> 26 jaar

Leiding
Kookploeg/andere
Leden
Totaal
Naamlijst van alle deelnemers met adres, geboortedatum en telefoonnummer wordt
uiterlijk de eerst kampdag aan de lokale politie Aarschot bezorgd.
De ondergetekende, …………………….….………kampverantwoordelijke verklaart dat alle
inlichtingen correct en volledig zijn. De kampverantwoordelijke engageert zich ten volle om
de hem/haar toegekende verantwoordelijkheid in alle ernst en met de nodige aandacht op te
nemen.
Te:

Datum:

Handtekening:
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