
BRANDVEILIGHEID
VEILIGHEIDSFICHE

 � Laat geen brandbaar materiaal rondslingeren 
in de lokalen en op het terrein: asbakken, papier, 
hout, gordijnen, doeken, affiches, zetels, kussens, 
versieringen, enz. Ruim brandbaar materiaal na een 
(knutsel)activiteit direct op.

 � Muurdecoratie kan, maar hang geen doeken of an
der materiaal aan het plafond.

 � Check of de elektriciteitskast in orde is (verlies
stroomschakelaar aanwezig, zekeringen, enz.) 
en laat dat bij voorkeur door een expert doen.  
Om de vijf jaar moet de elektriciteitskast gecontro
leerd worden door een erkend keuringsorganisme.

 � Zorg dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit en 
de elektrische kast(en) duidelijk herkenbaar en vlot 
bereikbaar zijn.

 � Sluit per stopcontact maximaal één verdeelstekker 
aan en gebruik geen losse verdeelstekkers.

 � Rol verlengkabels altijd volledig af. Anders loop 
je de kans dat de kabel te warm wordt en gaat 
 smelten.

 � Spreid zware elektriciteitsverbruikers (koelkasten, 
fornuis, enz.) over verschillende stroomkringen 
om één stroomkring niet te overbelasten. 

 � Laat elektriciteitsdefecten zoals loshangende 
stopcontacten herstellen.

ALGEMENE PREVENTIE
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ELEKTRICITEIT

 � Zorg dat alle aanwezige brandbestrijdings
middelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn: 
blustoestellen, brandhaspels, brandmeldknoppen, 
branddeken, enz.

 � Zorg voor een evacuatieplan in elke ruimte. Over
loop de brandveiligheidsinstructies en evacuatie
procedure met de hele leidingsploeg.

 � Zorg dat gangen, trappen, uitgangen en vlucht
routes altijd toegankelijk zijn. Verwijder materiaal 
dat in de weg kan staan. Vluchtroutes zijn vrij van 
plafonddecoratie.

 � Hang op een centrale plek instructies over wat te 
doen bij brand.

EVACUEREN EN BLUSSEN
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TIP! Druk maandelijks de testknop van de 
rookmelders in om te testen of het alarm nog 
werkt.



MEER TIPS VOOR EEN 
BRANDVEILIG LOKAAL? 
SCAN DE QR-CODE!

Afhankelijk van het statuut van het lokaal is het de 
gemeenteraad (gewone jeugdlokalen) of het Vlaams 
Parlement (jeugdverblijfscentra) die de regels voor 
brandveiligheid vastlegt. De burgemeester (en dus de 
plaatselijke brandweer) is belast met de controle op 
dat reglement. 

Elke gemeente kan dus een eigen reglement opmaken, 
maar de volgende punten komen bijna altijd voor:

 � Er moeten pictogrammen aanwezig zijn.

 � Er is noodverlichting aanwezig.

 � Er is minstens één brandblusser per 150m2 aanwe
zig. Plaats eventueel een extra toestel op plekken 
met een verhoogd risico, bv. de stookplaats.

 � Op elke verdieping is er minstens één rookmelder 
aanwezig op de evacuatieweg tussen de slaap
kamers en buitendeur. In lokalen waar overnacht 
wordt, moet er een rookmelder aanwezig zijn in 
elke ruimte waarin geslapen wordt.

 � Er gebeurt een jaarlijkse controle op de brandblus
sers, de verwarmingsketel en het rookkanaal.

 � De gebouwen zijn gemakkelijk bereikbaar voor 
brandweerwagens.

 � Er zijn voldoende vluchtwegen en die zijn ook 
 aangeduid.

WETGEVING
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 � Als er toch nog brandbare materialen aanwe
zig zijn in het lokaal (bv. zetels), zorg dan dat ze 
 minstens een meter van eender welkewarmte bron 
verwijderd zijn (verwarming, rook kanalen, lampen, 
enz.).

 � Label producten met (brand)gevaarlijke 
eigenschappen en bewaar ze in een afge
sloten kast die enkel voor leiding toegan
kelijk is.

BRANDBARE MATERIALEN

 � Als eigenaar ben je verplicht een brandverzekering 
af te sluiten voor je lokalen.

 � Als jouw Chirogroep huurder of gebruiker is van 
een lokaal, dan controleer je best of de eigenaar 
in zijn of haar verzekering ‘afstand van verhaal’ 
heeft laten opnemen. Is dat het geval, dan is jullie 
brandverzekering in orde. Staat dat niet in de polis 
vermeld, dan moet je als gebruiker nog een extra 
brandverzekering afsluiten. De verzekering van de 
eigenaar kan in dat geval de kosten aanrekenen aan 
de Chirogroep als zij de oorzaak van de brand zijn.

 � Je kan ook een brandverzekering nemen voor 
je inboedel. Zo wordt schade aan kampeer
materiaal, tafels en speelmateriaal vergoed bij een 
brand.  Mogelijks geldt de verzekering voor de 
 inboedel ook op kamp. Kijk dat zeker na in je polis.

VERZEKERINGEN

 � Laat geen gasflessen staan in de lokalen, in de 
buurt van een keldergat of een rioolput. Die 
 stockeer je buiten en rechtopstaand.

 � Bescherm gasflessen tegen omvallen en laat ze 
regelmatig controleren. Vraag na bij de handelaar 
die je gasflessen opvult door wie je dat het beste 
laat doen.

 � Zorg dat de hoofdgasafsluiter en belangrijke 
 onderdelen van de gasinstallatie duidelijk herken
baar en vlot bereikbaar zijn.

 � Iedereen weet de gaskraan of de stookoliekraan 
staan en hoe ze die moeten afsluiten.

 � Om de 2 jaar moet de gasinstallatie gekeurd wor
den.

GAS(FLESSEN)

ALGEMEEN NOODNUMMER: 112 
NUMMER (BIVAK)PERMANENTIE CHIROJEUGD VLAANDEREN: 03-231 07 95
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