
DOE EEN SLUITRONDE NA ELKE ACTIVITEIT  
De laatste die na een activiteit in het lokaal vertrekt, moet een sluitronde doen. Zo hou je mogelijke brandstichters 
of vandalen buiten en beperk je de risico’s tot het ontstaan van vuur als het lokaal niet in gebruik is.

•	 Zijn	alle	deuren	en	ramen	dicht?

•	 Zijn	de	vuilbakjes	in	het	lokaal	leeggemaakt	in	de	grote	vuilbakken/containers	die	buiten	staan?

•	 Zijn	alle	lichten	uit?

•	 Al	het	knutselmateriaal	opgeruimd?

LOGBOEK 
BRANDVEILIGHEID

Hang dit logboek duidelijk zichtbaar op in je lokaal.
Alles volgeschreven? Steek dit exemplaar in je Lokalenmap 

en print een nieuw op www.jeugdlokalen.be.

WWW.JEUGDLOKALEN.BE

•	 Blijven	er	geen	gevaarlijke/giftige	producten	rondslingeren?

•	 Staan	er	géén	gasflessen	(incl.	campinggas)	binnen?

•	 Staat	de	verwarming	uit?

•	 …

DOE 4 KEER PER JAAR ZELF EEN CONTROLERONDE
Preventieve	controles	en	onderhoud	kunnen	grote	en	kleine	ongelukken	voorkomen.	Noteer	hieronder	wie	op	welk	moment	een	controleronde	deed	en	vink	af	indien	het	OK	is.	Breng	meteen	in	orde	wat	NIET OK is

DATUM CONTROLERONDE? .  .  /  .  .  / 20  .  . .  .  /  .  .  / 20  .  . .  .  /  .  .  / 20  .  . .  .  /  .  .  / 20  .  .

WIE DEED DE CONTROLERONDE?  . . .  . . .  . . .  . . .

 OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK OK NIET OK

GEBRUIKERSMAP
Er is een gebruikersmap voor alle gebruikers van het gebouw. In de map zitten korte instructiefiches over de verschillende 
veiligheidsaspecten in het lokaal (evacuatieplan, elektriciteitsplan, gebruiksinstructies verwarming…). Ligt de map op de 
juiste vaste plaats? Zitten alle documenten in de map en zijn ze up-to-date?

BLUSMIDDELEN
Hangen branddekens en blustoestellen op hun correcte plaats? (blustoestellen moeten onder het aangebrachte symbool 
aan de muur bevestigd zijn). Is de veiligheid bij de brandblussers niet verbroken? Zijn ze volledig vrij en goed bereikbaar? 
Hangen er geen jassen of andere zaken over? 

ROOK- EN CO-DETECTOREN Werken de batterijen nog? Werkt het toestel nog? Gebruik de testknop om dit te testen.

VEILIGHEIDSVERLICHTING Brandt de veiligheidsverlichting als je de testknop indrukt?
Zet de hoofdschakelaar van de elektriciteit uit. De noodverlichting moet dan minstens 10 minuten branden.

EVACUATIEPLAN Hangt het plan nog op de daarvoor voorziene plaatsen?

BRANDEVACUATIESIGNAAL Controleer de goede werking.

VLUCHTROUTE Zijn alle vluchtroutes volledig vrij? Gaan de nooddeuren nog open? Hangen de pictogrammen correct?

ROOKVERBOD Staan er geen asbakken binnen? Is de verboden-te-roken-signalisatie aanwezig en duidelijk zichtbaar?

BRANDBARE EN GEVAARLIJKE PRODUCTEN Controleer of (brand)gevaarlijke producten zich in de daarvoor voorziene (afsluitbare) kast/kist bevinden.

ORDE, NETHEID EN DECORATIEMATERIAAL
Is alle knutselgerief opgeruimd? Zit het afval buiten in de afvalbakken? Is er niet te veel brandbaar decoratiemateriaal 
aanwezig in het lokaal? Is er op minder dan 1 meter van warmtebronnen geen brandbaar materiaal aanwezig? Liggen er 
op het terrein geen losse brandbare materialen zoals paletten, autobanden, zetels,... bereikbaar voor voorbijgangers?

VERLIESSTROOMSCHAKELAAR Controleer de goede werking van de verliesstroomschakelaar aan de hand van de testknop.

DAMPKAP Reinig/vervang de filters van de dampkap jaarlijks (en duid hiernaast aan wanneer je dit het laatst deed).

ANDERE: . . . . . .



LAAT DE VERPLICHTE CONTROLES, ONDERHOUD EN KEURINGEN DOOR EXTERNEN DOEN 
Afhankelijk	van	de	aanwezige	installaties	en	toestellen	in	je	lokaal,	moet	je	op	regelmatige	basis	controles,	onderhoud	en	keuringen	laten	doen	door	gespecialiseerde	firma’s.	Op	www.jeugdlokalen.be vind je links naar 

gespecialiseerde	firma’s.	Controleer	jaarlijks	je	Lokalenmap op volledigheid van verplichte controle- en onderhoudsdocumenten en noteer hieronder de laatste keuringsdata.

HOE VAAK? LAATSTE KEURING OP … DOOR WELKE FIRMA? VERVALT TEGEN?

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN BLUSMIDDELEN Elk jaar
Bevoegde	firma	(Apragaz	

gecertificeerd)
.		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

CONTROLE EN REINIGING VAN KOKERS VOOR AFZUIGKAPPEN, ROOKAFVOERKANALEN EN 
SCHOORSTENEN

Elk jaar Erkende schoorsteenveger .		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP HOUT, PELLETS, STEENKOOL  
+ VERWARMINGSTOESTELLEN

Elk jaar Erkende technici .		.		/		.		.		/	2	0		.		. .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP MAZOUT OF STOOKOLIE  
+ VERWARMINGSTOESTELLEN

Elk jaar Erkende technici .		.		/		.		.		/	2	0		.		. .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

CONTROLE EN ONDERHOUD VAN CENTRALE VERWARMING OP AARDGAS, PROPAAN, BUTAAN  
+ VERWARMINGSTOESTELLEN 

Om	de	2	jaar

Erkende technici gasvormige 
brandstof	G1/G2/G3	(vraag	

naar juiste erkenning voor het 
onderhoud	van	uw	toestel)

.		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

KEURING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIE Om	de	5	jaar
Erkende Dienst voor  
Technische	Controles

.		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

KEURING VAN STOOKOLIE-INSTALLATIE EN -OPSLAG
Afhankelijk	van	de	installatie/

tank 
zie	www.jeugdlokalen.be

Erkende technici .		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

ANDERE: . . . . . . . . . .		.		/		.		.		/	2	0		.		.  .		.		/		.		.		/	2	0		.		.

Meer info vind je in de brochure “Jeugdlokalen & Brandveiligheid”, in de “Checklist Brandveiligheid” en op www.jeugdlokalen.be.

Het logboek brandveiligheid is een product van de Expertisegroep Jeugdlokalen van Steunpunt Jeugd en wordt aanbevolen door Brandweer Vlaanderen, 
onderzoekers Universiteit Gent en de verschillende jeugdwerkkoepels.Dit logboek is geen normering of wetgevend kader. Het is louter een hulpmiddel 
om de brandveiligheid van jeugdlokalen in stand te houden. Verhuur je je lokalen meer dan 60 kalenderdagen per jaar, dan moet je voldoen aan de 
brandveiligheidsnormen voor jeugdverblijven. Contacteer CJT (www.cjt.be) voor een aangepast en uitgebreider logboek. Versie 09/2011.

WWW.JEUGDLOKALEN.BE


