
 � Verbrand enkel droog, onbewerkt hout, zeker 
geen afval.

 � Sprokkel enkel hout waar het mag. (Vraag het na bij 
de gemeente/eigenaar.)

 � Zorg ervoor dat je toestemming hebt van de 
gemeente en de uitbater.

 � Ligt de vuurplaats voldoende ver van een bos 
(25 m) en huizen en tenten (100 m)?

 � Graaf een greppel of leg droge stenen rond de 
vuurplaats. Vochtige stenen kunnen ontploffen als 
ze verhit worden.

 � Hou enkele emmers water of zand in de buurt.

 � Opgelet met fleece en synthetische kleren, die zijn 
zeer brandbaar.

 � Maak geen vuur als er een krachtige wind waait of 
als er onweer dreigt.

 � Maak geen vuur op een te droge ondergrond.

 � Laat een brandend vuur nooit onbewaakt achter.

 � Doof je kampvuur altijd grondig met zand of water. 
Controleer de ochtend erna.

(Kamp)vuur, het zit in ons Chiro-DNA. Een moment 
waarop we stilvallen, samenzijn en kippenvel krijgen. 
Het is natuurlijk wel belangrijk dat het veilig gebeurt. 
Spelen met vuur (als doel) vinden we niet oké, daar 
zijn te veel risico’s aan verbonden.

CHIROVISIE

Spelen met vuur is niet oké. Bijvoorbeeld:

 � Vuurspuwen

 � Brandende voorwerpen als spelobject gebruiken, 
bv. jongleren met vuur

 � Om het verst over het vuur springen

 
Vuur als onderdeeltje van een spel kan wel, aan gepast 
aan de leeftijd van de leden en onder veilige omstan-
digheden. Bijvoorbeeld:

 � Rakwi’s moeten tijdens een opdracht een kaarsje 
uitblazen.

 � Als onderdeel van een opdracht moeten keti’s een 
touwtje doorbranden.

 � Fakkeltocht (als het weer dat toelaat)

Kaarsen of kachels in een tent of lokaal? Doe je beter 
niet.
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VUUR EN SPELEN? OPGELET!
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 � Vuur maken mag, op minstens 25 m van bos, als je 
daarvoor toestemming hebt.

 � De afstand ten opzichte van huizen en tenten is 
minstens 100 m.

 � De kampuitbater, Agentschap Natuur en 
Bos (Vlaanderen) en de eigenaar van het bos 
(Wallonië) moeten toestemming geven voor je 
vuur mag maken.

 � Elke gemeente kan nog extra regels opleggen 
via het politiereglement. Zeker in de Oostkantons 
moet je daarop letten!

Afhankelijk van het weer kan er andere wetgeving van 
toepassing zijn.

Informeer dus altijd bij je kampuitbater en kamp-
gemeente naar de juiste wetgeving en afspraken om 
helemaal zeker te zijn!

 � Voor kampvuren bij jeugdtoeristische logies geldt 
een uitzonderingsregeling. Check dat zeker bij de 
uitbater van je kampterrein.

 � Afval verbranden is verboden. Dat geldt ook 
voor biologisch afval zoals gft, houtafval en 
groenresten. Je mag enkel droog en onbewerkt 
hout verbranden.

WETGEVING

De gevolgen van spelen met vuur vallen onder 
de Chiroverzekering, dus de verzekering zal de 
 lichamelijke schade vergoeden. 

Maar ook hier geldt weer je plicht als ‘goede huis-
vader’. Het is moeilijk om te  bewijzen dat je alle  nodige 
voorzorgsmaatregelen  genomen hebt en dat die 
 toereikend waren. Aan gezien je dus meer kans loopt 
verantwoordelijk gesteld te worden, speel je het beste 
niet met vuur.

VERZEKERINGEN

MEER OVER (KAMP)
VUUR OF OP ZOEK NAAR 
ALTERNATIEVEN:  
SCAN DE QR-CODE!
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