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HALVE STUDIEDAG 
"DE BEHENDIGHEID VAN HET GEÏNTEGREERD DOSSIER EN 

BRANDBEVEILIGING" 

 

12/09/ 2019 – LOUVAIN-LA-NEUVE 
 

INLEIDING 

U implementeert, ontwikkelt, selecteert, bewerkt, onderhoud 

brandbeveiligingssystemen. ANPI stelt een methodiek van 

synthese en beheer voor, elk project van brandbeveiliging: het 

geïntegreerd dossier. Deze bevat alle essentiële informatie over de 

apparatuur en de middelen betreffende brandbeveiliging vanaf de 

eerste fase van het bouwproject, renovatie of wijziging van een 

gebouw tot aan het effectieve gebruik ervan, zelfs bij vernietiging.  

Met het oog op de volledigheid en het succes van dit proces, Komt 

ANPI tussen in alle fasen van een uiteindelijk afgerond project. Via 

deze halve studiedag wenst ANPI alle betrokken partijen te 

sensibiliseren vanaf de studiebureaus, architecten, tot aan de 

verschillende vakmannen die interveniëren. En dit door middel van 

inspectieorganismen die in eenzelfde dossier alle nodige informatie 

terugvinden. Klaar met het zoeken naar verschillende documenten, 

al de beheers-aspecten, installatie-ontwerpen, dagelijks beheer en 

operationeel gebruik van verschillende systemen en middelen van 

brandbeveiliging van een gebouw, die  van nu af aan zich  in 

eenzelfde dossier zullen bevinden. 

Een brandbeveiligingsdossier opstellen ….. integreren van 

regelgevingsaspecten, risicoanalyse, lastenboek, studie van 

plannen, keuringsverslag, initiële inspectie, onderhoud en 

periodieke inspectie, zijn alle elementen die deel uitmaken van het 

geïntegreerd dossier op gebied van brandbeveiliging. 

Voornamelijk een tool van economisch beleid, vermijdt het 

geïntegreerd dossier een te hoge kost op het einde van een 

bouwproject. Anachronistische uitgaven, alsook een opstelling van 

verspreide en inadequate georganiseerde maatregelen, uiteindelijk 

ondoeltreffend, door eenzelfde methode toe te passen aan alle 

elementen van een project, vanaf de constructie van een gebouw 

tot het gebruik ervan. 

Het geïntegreerd dossier staat toe om perfect te voldoen aan de 

eisen van de Wet en is een essentieel instrument voor de 

coördinatie met de lokale Brandweer. 

BENT U BETROKKEN? 

Deze halve studiedag wendt zich tot de opdrachtgever, zijn 

architect of aan zijn studiebureau die bijstaat aan de ontwikkeling 

van een project maar ook aan opdrachtgevers, 

verzekeringsmaatschappijen, administratie, inspectieorganismen, 

coördinatoren van de veiligheid op site, installateurs van 

brandbeveiligingssystemen brandbeveiligingsdiensten, 

preventieadviseurs, preventionisten van  hulpdiensten, 

preventionisten bij de brandweer, brandwee en de ploegen 

rdiensten, overheden belast met brandpreventie en 

onderhoudsploegen van gebouwen.  

PRIJS: €150 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

• de informatiesessie  

•  FSA magazine met de DTD 166 ter waarde van 56,22€ 

• de uiteenzettingen 

• de lunch sandwiches. 

 

« Kortingen zie inschrijvingsformulier » 

  

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

PROGRAMMA 

• 09u15 Onthaal 

• 09u45 Inleiding 

• 10u00 Plaatsbeschrijving  

• 10u20 DTD166 – De behendigheid van het 

geïntegreerd dossier en 

brandbeveiliging  

• 10u50 Pauze 

• 11u00 Gemeenschappelijke basis 

• 11u15 Specifieke kenmerken volgens het 

  type installatie  

• 12u00 Vragen  & Antwoorden 

• 12u30  Lunch 

 

PLAATS 

ANPI 

Parc scientifique Fleming 

Rue Granbonpré 1 

B-1348 Louvain-la-Neuve 

ROUTEBESCHRIJVING 

Vanuit Brussel: Volg de E411 richting Namur. Neem 

uitrit 9 Louvain-La-Neuve Zuid, neem rechts en  na 

200m nogmaals rechts naar Rue Granbonpré. ANPI 

bevindt zich op het einde van de baan op uw rechter 

kant. 

Vanuit Namur : Volg de E411 richting Brussel. 

Neem uitrit 9 Louvain-La-Neuve Zuid, neem links en  

na 300m naar Rue Granbonpré. ANPI bevindt zich op 

het einde van de baan op uw rechter kant. 



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 
"DE BEHENDIGHEID VAN HET GEÏNTEGREERD DOSSIER EN 

BRANDBEVEILIGING" 

 

E 
 

 Bevestiging van uw deelname: 

•via e-mail: imc@anpi.be 

• via Website https://www.anpi.be/nl/gebeurtenissen  

 

Naam:   

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

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

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

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

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

BTW: BE  - -  

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

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

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

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

Schrijf mij in voor de halve studiedag van 12/09/2019 en 

verplicht zich tot het betalen van de inschrijving. Een 

factuur wordt u toegezonden. Een bevestiging van uw 

inschrijving wordt u per e-mail opgestuurd. 

❑ Geniet van een automatische korting en niet 

 cumuleerbaar van: 

❑ 15% als “Expert abonnee” of “formule +” 

❑ Geniet van een korting (voer de code vermeld in de 

 mail in of vraag uw korting via imc@anpi.be): 

Als 

❑ Lid van een sectorale federatie die is  

aangesloten bij ANPI vzw 

❑  Lid van een hulpverlenings-of politiezone  

❑ Student of lid van een academische  

 Instelling 

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

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

Voorwaarden voor annulering die aanleiding kunnen geven tot 

terugbetaling: de annulering moet worden betekend per email 

naar (imc@anpi.be) uiterlijk voor 08 juni 2019. 

  

In het kader van de RGPD, kunt u de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming inkijken op onze website 

https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-

gegevensbescherming.  

Indien u niet op de hoogte wenst te zijn van onze activiteiten, 

stuur dan «Unsubscribe» naar IMC @anpi.be. 

  

  

  

  

 

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 promoten van goede bestaande 

preventiepraktijken en het vaststellen van 

gedragsregels in afwezigheid van officiële 

teksten. ANPI zet zich in om de 

betrouwbaarheid van producten, installaties 

en aanverwante diensten via inspecties, 

laboratoriumproeven en certificatie te 

garanderen.  

ANPI keurt de conformiteit goed van  

organisatorische procedures en preventie-

installaties in overeenstemming met de wet en 

de kwaliteitseisen van de verzekeraars. ANPI 

biedt haar diensten niet alleen aan in het 

kader van de wettelijke CE-markering, maar 

ook voor vrijwillige kwaliteitsmerken zoals 

BOSEC, INCERT, BENOR, I3 en S3. 

Haar laboratoria voor proeven inzake 

elektromagnetische compatibiliteit (EMC), 

elektrische veiligheid, beschermingsgraad 

(IP), invloed van klimaat, en corrosie zijn de 

ideale aanvulling op de inrichtingen bestemd 

voor de preventie van brand en 

binnendringing.  

ANPI is geaccrediteerd door BELAC en is een  

erkende instantie bij de Europese Commissie 

voor het nazicht van de eisen vervat in de 

richtlijnen over elektromagnetische 

compatibiliteit, elektrische veiligheid en 

bouwmaterialen 

  

  

 

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

https://www.anpi.be/nl/gebeurtenissen
mailto:imc@anpi.be
https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming.
https://www.anpi.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming.

