
VERBRANDEN VAN GROENAFVAL 
 
De milieuwetgeving is niet eenduidig over het verbranden van groenafval. Zo verbiedt het afvalstoffendecreet iedere 
afvalverbranding, terwijl het Vlarem II onder bepaalde voorwaarden het verbranden van groenafval nog toelaat. 
Momenteel past de cel milieuhandhaving, milieuschade en crisisbeheer (AMMC) van het Vlaams Gewest volgende 
regeling toe: 
 
1- Particulieren die hun eigen groenafval verbranden in open lucht kunnen dat doen in zover zij de afstandsregels 
volgen die zijn bepaald in het veldwetboet en/of boswetboek. Concreet moeten zij op 100 m. blijven van huizen, 
beplantingen, afsluitingen, enz... Veelal is dit door de dichte bebouwing in Vlaanderen onmogelijk of moeilijk te 
realiseren. 
 
2- Voor tuinbouwbedrijven, landbouwers en boomkwekers (de zogenaamde professionelen), blijven de bepalingen 
van art. 4.4.1.1* van het Vlarem II van toepassing, in zover deze bedrijven ingedeelde inrichtingen zijn (dwz. zij 
hebben een melding gedaan of milieuvergunning gekregen voor exploitaties in de tuin-, landbouw- en 
boomkwekerssector). Ook hier blijven de hiervoor geciteerde afstandsregels uit het veldwetboek en het boswetboek 
van toepassing. Let wel, het moet hier gaan om groenafval van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. Een 
tuinaanlegger bijvoorbeeld die groenafval bij zijn cliënten afhaalt en op zijn terrein verbrandt, is in overtreding. De 
definitie "onderhoud van tuinen" mag niet zover worden uitgebreid tot het verbranden van andermans groenafval. 
 
Zowel bij patriculieren als professionelen is het altijd verboden om brandversnellers te gebruiken of ander afval  mee 
te verbranden (autobanden bv.). Ook mag er geen schade worden aangericht (zoals een verschroeide afsluiting, 
bomenrij),  noch mag er hinder zijn (zoals hinder van het treinverkeer door rook). 
 
Nog ter informatie: het AMMC legt geldboetes op tussen de 50 en 500 euro voor ongeoorloofde verbranding van 
groenafval (afhankelijk van de hoeveelheid, verzwarende en verzachtende omstandigheden). 
 
* Art. 4.4.1.1 van het Vlarem II: onverminderd de toepassing van het Veldwetboek en het Bosdecreet is de 
vernietiging door verbranding in open lucht van welke afvalstoffen ook, verboden behoudens wanneer het gaat om 
plantaardige afvalstoffen afkomstig van: 
 
1- het onderhoud van tuinen; 
2-de ontbossing of ontginning van terreinen; 
3- eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden. 
 


