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INLEIDING 

In België is de « actieve » brandbeveiliging verdeeld in ver-

schillende concepten en systemen zoals «automatische 

brandmeldinstallatie», «automatische blusinstallaties», 

«rook- en warmte afzuiging»,«evacuatiesystemen» en 

«sturingen» van installaties die een rol kunnen spelen bij het 

indijken van de brand (b.v. automatisering van brand-

deuren), het voorkomen van de brandverspreiding (b.v. con-

trole van de HVAC-installatie) en het vergemakkelijken van 

de evacuatie (b.v. terugroepen op de begane grond van lif-

ten). Elk van deze apparaten is onderworpen aan één of 

meerdere normen, maar er is geen verband tussen deze 

apparaten. Geen enkele beroepsorganisatie is verantwoorde-

lijk voor de goede werking van het geheel. De bedrijfsleider 

die verantwoordelijk is voor het geheel weet niet tot wie hij 

zich moet wenden. Er zijn te veel spelers en er is te veel 

verdeeldheid tussen de beroepen. Elk individueel apparaat is 

conform en werkt, maar er is niets dat ervoor zorgt dat het 

als een geheel werkt!   

Laten we durven ons gamma aan te vullen met de CENTRA-

LISEUR DE MISE EN SECURITE INCENDIE (CMSI), een ge-

harmoniseerd centraalsysteem dat het in Frankrijk mogelijk 

maakt om snel en doeltreffend te reageren in geval van 

brand. Dit is een nieuwe stap in de richting van geïnte-

greerde en integrale veiligheid. 

BENT U BETROKKEN? 

Als overheidsinstantie, sectorale federatie, opdrachtgevers,  

architecten, fabrikanten en installateurs van brandbeveili-

gingsapparatuur, preventieadviseurs, adviseurs van 

hulpzones, brandweerdiensten, administraties belast met 

brandpreventie, gebouwbeheerders zal dit seminarie u 

helpen om het probleem beter te begrijpen en naar de toe-

komst te kijken voor een betere brandbeveiliging.   

 

SPREKERS: 

Met deelname van de vertegenwoordigers van de overheid, 

beroepsfederaties, Belgische en Franse hulpverleningszones 

en van de FFMI (Franse Federatie van Brandberoepen). 

 

SIMULTAANVERTALING NL-FR 

 

PRIJS: €150 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

 de informatiesessie 

 de FSA Magazine n°12 met de DTD 164 ANPI 

«Centralisateur de Mise en Sécurité Incen-

die» (gecentraliseerd brandbedieningssysteem) voor 

ter waarde van  €53,49.  

 de presentaties 

 de sandwich lunch 

Kortingen: zie inschrijvingsformulier 

 

 

PROGRAMMA   

 08u30 Ontvangst 

 09u00 Inleiding 

 09u10 Het regelgevings– en normatief kader 

voor bedrijfsleiders (Inspectie ANPI) 

 09u20 De behoeften in België  

 - Alarmtransmissie en melding 

 Visie van de overheid en 112  

(Kabinet FOD IBZ) 

 Visie van de bewakingscentrales sector 

(Alarm Centrale Associatie ACA) 

 - Interventie, het in veilig stellen en evacuatie  
(Belgische Hulperleningszone) 

 10u20 De vaststelling van ANPI 

 10u30 Pauze 

 10u45 Alarmtransmissie: bestaande tools   

          (Labo ANPI) 

 11u15 De CMSI: De Franse oplossing (FFMI) 

 12u15 Lessen uit de praktijk  

          (Brandweer Frankrijk) 

 12u45 Conclusie—Antwoorden & Vragen 

 13u00 Lunch (sandwiches) 

PLAATS 

VBO vzw 

Ravensteinstraat 4 

B—1000 Brussel 

TOEGANG: 

Trein : halte Brussel- Centraal 

Métros: lijn 1 en 5 Centraal station 

Trams : halte Koninklijk Plein (92, 93). 

Bus : halte Centraal station  29, 38, 63, 65, 66, 71 -  

         halte Bozar 38, 71 - 

         halte Koninklijk Plein (27, 38, 71, 95). 

Parkings: Albertine/Square & Grote markt 

Informatie: Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   E-mail: imc@anpi.be 
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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 donderdag 04 

oktober 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 

In geval van annulering: voor het ontvangen van een volle-

dige terugbetaling, moet u 48 uur vóór de dag van het 

evenement uw annulering melden.  

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 

Informatie: Delphine Rasseneur   Tel. 010/ 47 52 30   E-mail: imc@anpi.be 


