
C 

  

 

  

STUDIEVOORMIDDAG  

BRANDBEVEILIGING IN APPARTEMENTSGEBOUWEN 

02/04/2020 – GENT 

INLEIDING 

Brand in appartementsgebouwen levert echte veiligheids-

problemen op. Hoe kunnen we bewoners beschermen?  

Hoe voorkomen dat hun gebouw een dodelijke valstrik wordt?  

Het belang van dit risico is niet ontsnapt aan de aandacht van de 

wetgever, die er rekening mee heeft gehouden bij de 

veiligheidseisen die aan nieuwe gebouwen worden gesteld.  

 

Maar al te vaak zijn de aanbevolen brandbeveiligingsmaatregelen 

in de loop der jaren soms afgebroken of gewoonweg ondoeltreffend 

geworden. 

Wat valt er te zeggen over oudere gebouwen die bij de bouw niet 

aan zulke strenge eisen waren onderworpen?  

Als eigenaar of beheerder van appartementsgebouwen moet u 

bewust zijn van de problematiek. U kunt aansprakelijk worden 

gesteld in geval van een schadegeval.  

 

Geconfronteerd met de veelvuldige gevallen en situaties en de 

complexiteit van de wetgeving, stelt ANPI, een actor in de 

preventie van brand en diefstal, voor om tijdens deze 

studievoormiddag de belangrijkste parameters en basisprincipes 

van de brandveiligheid in appartementsgebouwen te benadrukken. 

 

Het ANPI-dossier DTD 169 « Gids voor eigenaars en beheerders 

van appartementsgebouwen » zal als leidraad dienen voor de 

presentaties. 

 

Brandveiligheid in residentiële gebouwen is een zaak van ons 

allemaal ! 

 

BENT U BETROKKEN ? 

Als eigenaars, beheerders of huurders van appartements-

gebouwen, syndicus van gebouwen, technische beheerders, 

preventieadviseurs, veiligheidsadviseurs, verzekeraars, 

verzekeringsmakelaars, preventieadviseurs voor noodgevallen, 

brandweerkorpsen, installateurs van beschermingsmiddelen, 

administraties, of iedereen die zich bezighoudt met brandveiligheid 

in appartementsgebouwen, zal deze halve studiedag van ANPI voor 

u de beheersing van brandrisico's in residentiële gebouwen aan de 

orde stellen.   

 

PRIJS: €150 EXCL. BTW 

Inbegrepen: 

• de informatiesessie 

• het FSA Magazine met ons nieuw Technisch Dossier  

 DTD 169: « Gids voor eigenaars en beheerders van 

 appartementsgebouwen » ter waarde van €59 excl. Btw 

• de slides van de uiteenzettingen 

• de broodjeslunch 

 

Mogelijke kortingen: zie inschrijvingsformulier op de keerzijde. 

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

PROGRAMMA 

• 08u30 Onthaal  

• 08u45 Inleiding 

• 09u00 Regelgevende en normatieve aspecten 

op dit gebied. 
Jan de Saedeleer, Algemene 
Directie Veiligheid & Preventie  

Directie brandpreventie  
  FOD Binnenlandse Zaken   

• 09u30 DTD 169 Gids van brandveiligheid –  

  De essentiële aspecten.  
  Luc De Ketelaere, ANPI 

• 10u00 Pauze 

• 10u15 De technische audit van de mede-

eigendom  

  Marc Guilmot, CEO Immopass 

• 11u00 Feedback vanuit ervaring 

  Brandweer  

• 11u30 Feedback vanuit ervaring 

  Verzekeraar 

• 12u00 Vragen & antwoorden 

   • 12U30 Lunch sandwiches 

LOCATIE 

Holiday Inn Express Gent 

Akkerhage 2  

B-9000 GENT 

 

 ROUTEBESCHRIJVING 

• Komende van Brussel: E40 richting Gent-Oostende. Dan 

E17 richting Antwerpen. Blijf rechts. Neem na 500m afrit 
nr.9 H-UZ Gent. Aan de verkeerslichten links en na 
100m rechts de parking op. 

• Komende van Oostende: E40 richting Brussel. Dan E17 

richting Antwerpen. Na 500m afrit nr. 9  
H-UZ Gent. Aan de verkeerslichten links en na 100m 
rechts de parking op. 

• Komende van Antwerpen: E17 richting GENT, blijf op het 

rijvak richting OOSTENDE, (niet Gent-Centrum) en 

neem afrit nr. 9 H-UZ Gent. Rij links en volg R4 
ZELZATE. Over de brug ziet u het hotel aan de 
rechterzijde. 

  

 



 

INSCHRIJVINGSFORMULIER 

BRANDBEVEILIGING IN APPARTEMENTSGEBOUWEN 

02/04/2020 – GENT 

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

Bevestiging van uw deelname : 

• via email : imc@anpi.be 

• online, via onze site : https://www.anpi.be/nl/evenementen 

Om online te bestellen, vraag uw kortingscode aan via imc@anpi.be. 

 

Naam : ……………………………………………………………………………… Voornaam : …………………………………………………………………… 
 

Functie : …………………………………………………………………………… Bedrijf : ………………………………………………………………………… 
 

Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Telefoon : ………………………………………………………………………… GSM : …………………………………………………………………………… 
 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Facturatieadres : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Facturatie e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BTW : BE…………………………………………………………………………… 
 

schrijft zich in voor de studievoormiddag van 02/04/2020 en verbindt zich ertoe de registratiekosten vooraf te betalen. 
 

ANPI vzw 
Granbonpré 1    IBAN : BE11 0014 9325 1948 
Parc scientifique Fleming  Mededeling : Halve studiedag 02 april 2020 + Naam en voornaam 

1348 Louvain-la-Neuve   Bedrag : € 181,50 incl. btw 
België 
 

Een bevestiging van de inschrijving en de factuur worden u per e-mail toegestuurd na ontvangst van uw betaling. 
 

Heeft een korting (niet cumuleerbaar) van: 
  15% als « Expert »-abonnee 

  10% als lid van ANPI vzw 
   50% als lid van een hulpverleningszone of politiezone 

 10% als student 
 

 

Datum : ……………………………………………………………………………… Handtekening: ……………………………………………………………… 
 

Annuleringsvoorwaarden: De annulatie dient ons ten laatste 4 werkdagen voor het evenement per e-mail (imc@anpi.be) te worden 
meegedeeld om terugbetaald te worden. Na deze periode behoudt ANPI zich het recht voor om 50 euro aan administratie- en cateringkosten 
in rekening te brengen, behalve op vertoon van een medisch attest (uiterlijk op de dag van het evenement verstuurd naar imc@anpi.be). 
 
In het kader van de AVG (of GDPR) kunt u ons databeheerbeleid bekijken op www.anpi.be. Als u niet op de hoogte wilt blijven van onze 
activiteiten, kunt u zich afmelden (stuur « Unsubscribe » naar imc@anpi.be). 
 

 

OVER ANPI VZW 
 

ANPI vzw is ontstaan uit de verzekerings- en 

industriesector, en heeft tot doel brand en diefstal te 

voorkomen. Het is een vereniging zonder winstoogmerk 

waarvan de missie erin bestaat de bestaande goede 

preventiepraktijken te bevorderen en gedragsregels vast 

te leggen bij gebrek aan officiële teksten. ANPI zet zich in 

om de betrouwbaarheid van producten, installaties en 

aanverwante diensten via inspecties, laboratorium-

proeven en certificatie te garanderen. 
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