
SEMINARIE 

AFVAL: BRANDGEVAAR.  

BESCHERM UW BEDRIJF 

23 APRIL 2018 - LOUVAIN-LA-NEUVE 

INLEIDING 

Het Koninklijk Besluit van 28 maart 2014 betreffende de 

brandpreventie op de arbeidsplaatsen wijst duidelijk de 

werkgever op zijn verantwoordelijkheden.  

Volgens de wet wordt hij verantwoordelijk geacht niet 

alleen voor het inrichten van de infrastructuren en de or-

ganisatie, maar ook voor het in goede staat houden en de 

functionaliteit daarvan.  

Het economische effect is niet te verwaarlozen. Een goede 

manager kan niet negeren dat het verbranden van waar-

deloze objecten zoals afval snel kan ontaarden en tot de 

ondergang van zijn bedrijf kan leiden.  

De preventie- en beschermingstechnologieën evolueren 

en bieden oplossingen die beter zijn afgestemd op de risi-

co's van "afval". 

ANPI vzw is bij uitstek de referentiespeler in de controle 

van brandbeveiligingsinstallaties. Op basis van zijn lange 

ervaring, en als zodanig, heeft ANPI vele mislukkingen 

geïdentificeerd. Aan de hand van de gegevens van de 

duizenden controles die de laatste jaren werden 

uitgevoerd, kon de evolutie van de verschillende tech-

nieken worden vastgesteld, afhankelijk van de sectoren 

en de regio's, de impact van de regelgeving en het sociaal

-economisch klimaat. 

De evolutie in termen van kwaliteit van de installaties 

krijgt ook alle nodige aandacht van ANPI. Het is belangrijk 

om rekening te houden met de opmerkingen van ANPI 

naar aanleiding van de toepassingen van nieuwe regelge-

vingen en normen, zowel Belgische als Europese. Is deze 

verzameling van reglementaire en normatieve (hulp)

middelen evenredig met de evolutie van de inbreuken en 

incidenten? Is er een economische impact en/of positief 

maatschappelijk gevolg daarvan?  

Welke richtlijnen zijn er te volgen in de toekomst?  

Nooit eerder werd dergelijke informatie verzameld en ge-

bruikt om de te volgen actielijnen te oriënteren voor de 

toekomst.  

BENT U BETROKKEN? 

Als bedrijfsleiders, operationele managers, preventieadvi-

seurs, bouwonderhoudsteams, preventieadviseurs hulpzo-

nes, brandpreventie-administraties en verzekeraars zal dit 

seminarie u helpen om kritische scenario's beter te identi-

ficeren en de oplossingen te evalueren die het best bij uw 

situatie passen.  

    PROGRAMMA 

 12u15 Onthaal & Lunch (Broodjes) 

 13u00 Inleiding 

 13u10 Reglementair kader 

 13u40 ANPI Technisch dossier DTD 162 

 14u00 Pauze 

 14u15 Afvalverwerking, specifieke bescherming - 

  nieuwe ontwikkelingen 

 15u00 Afvalverwerking - Specifieke detectie 

 15u40 Lessen uit de praktijk 

 16u00 Vragen & antwoorden 

PRIJS: €150 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

 de informatiesessie + FSA magazine met de DTD 162 

(waarde : 53,49€) 

 de uiteenzettingen 

 de lunch (broodjes) 

LOCATIE 

 

ANPI  

Granbonpré 1 

1348 Louvain-la-Neuve 

 

 

ROUTEBESCHRIJVING 

Vanuit Brussel: Volg de E411 richting Namen. Neem de 

uitrit 9 Louvain-la-Neuve Sud, volg de weg naar rechts en 

neem 200 meter verder de weg rechts "rue Granbonpré". 

ANPI bevindt zich net voor de bocht, aan de rechterkant. 

 

Vanuit Namen: Volg de E411 richting Brussel. Neem de 

uitrit 9 Louvain-la-Neuve Sud, neem de weg links en ver-

volgens 300 meter verder de weg rechts "rue Granbon-

pré". ANPI bevindt zich net voor de bocht, aan de 

rechterkant. 

Info: Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   Email: imc@anpi.be 



INSCHRIJVINGSFORUMULIER  

AFVAL: BRANDGEVAAR.  

BESCHERM UW BEDRIJF 

MAANDAG 23 APRIL 2018 - LOUVAIN-LA-NEUVE 

Info: Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   Email: imc@anpi.be 

Bevestiging van uw deelname: 

 of via e-mail: imc@anpi.be 

 of via fax: 010/47 52 70 

 of via post: ANPI 

Parc scientifique Fleming 

Granbonpré 1 

B-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE 

 

Naam:  ...........................................................  

Voornaam:  .....................................................  

Functie:  .........................................................  

Bedrijf:  ..........................................................  

Adres:  ...........................................................  

Postcode:  ....................  Gemeente:  .................  

BTW: BE  ............ - ............... - ...............  

Telefoon:  .......................................................  

Fax:  ..............................................................  

GSM:  .............................................................  

E-mail:  ..........................................................  

schrijft zich in voor het seminarie van maandag 23 

april 2018 en verplicht zich tot het betalen van de 

inschrijving na ontvangst van de factuur. 

 Geniet van een korting van (niet cumuleerbaar): 

 10% als abonnee van het documentatie- 

centrum*  

 10% als lid van een sectorale federatie die is  

aangesloten bij ANPI vzw 

  50% als lid van een hulpverleningszone en  

brandweerdienst 

 50% als student of lid van een academische  

 Instelling 

 

Datum:  ..........................................................  

Handtekening:  ................................................  

Een bevestiging van uw inschrijving wordt u per        

e-mail opgestuurd.  

 

OVER ANPI VZW 

ANPI is een vereniging zonder winst ontstaan uit de 

verzekerings-en industriesector met als doelstelling 

brand- en diefstal preventie Haar missie is het pro-

moten van goede bestaande preventiepraktijken en 

het vaststellen van gedragsregels in afwezigheid 

van officiële teksten. ANPI zet zich in om de be-

trouwbaarheid van producten, installaties en aan-

verwante diensten via inspecties, laboratoriumproe-

ven en certificatie te garanderen.  

ANPI keurt de conformiteit goed van  organisatori-

sche procedures en preventie-installaties in over-

eenstemming met de wet en de kwaliteitseisen van 

de verzekeraars. ANPI biedt haar diensten niet al-

leen aan in het kader van de wettelijke CE-

markering, maar ook voor vrijwillige kwaliteitsmer-

ken zoals BOSEC, INCERT, BENOR, I3 en S3. 

Haar laboratoria voor proeven inzake elektromag-

netische compatibiliteit (EMC), elektrische veilig-

heid, beschermingsgraad (IP), invloed van klimaat, 

en corrosie zijn de ideale aanvulling op de inrichtin-

gen bestemd voor de preventie van brand en bin-

nendringing.  

ANPI is geaccrediteerd door BELAC en is een  er-

kende instantie bij de Europese Commissie voor het 

nazicht van de eisen vervat in de richtlijnen over 

elektromagnetische compatibiliteit, elektrische  

veiligheid en bouwmaterialen 


