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Op woensdag 15 maart 200615 maart 200615 maart 200615 maart 2006 organiseert de Koninklijke Kring 

Officieren een studiedag rond het onderwerp “BRAND” 
 

De Koninklijke Kring Officieren zorgt voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt voor een meerwaarde !De Koninklijke Kring Officieren zorgt voor een meerwaarde !    

 
Deze studiedag heeft als doelstelling om de officieren van gerechtelijke en bestuurlijke 
politie praktischpraktischpraktischpraktischeeee tips tips tips tips en  en  en  en achtergrondachtergrondachtergrondachtergrondinformatie informatie informatie informatie  te geven inzake brand(onderzoek te geven inzake brand(onderzoek te geven inzake brand(onderzoek te geven inzake brand(onderzoek)))) 
waarmee ze in de toekomst rekening kunnen houden wanneer ze geconfronteerd 
worden met een brand. 
 
Hiervoor zullen we dieper ingaan op de oorzaken van brand, tussenkomst van 
brandweer, gebruik van brandversnellers, de bestuurlijke en gerechtelijke 
ambtsplichten van politie bij brand, gebruik van speurhond federale politie, 
spoorbewust omgaan met de plaats delict en verdachte(n) tot zelfs het 
verzekeringstechnisch aspect van branden. 

 

We werken hiervoor samen met PIBA en FAIPWe werken hiervoor samen met PIBA en FAIPWe werken hiervoor samen met PIBA en FAIPWe werken hiervoor samen met PIBA en FAIP    

 
Het Provinciaal Instituut Provinciaal Instituut Provinciaal Instituut Provinciaal Instituut voor Brandweer en voor Brandweer en voor Brandweer en voor Brandweer en AmbulancierAmbulancierAmbulancierAmbulancierssssopleidingopleidingopleidingopleiding vzw, kortweg PIBA, 
stelt hun locatie ter beschikking zodat dit ons toelaat om de studiedag in een 
comfortabel kader te organiseren, maar vooral om u in de praktijk kennis te laten maken 
met wel/geen gebruik van brandversnellers bij branden.  Dit kader ondersteunt het 
multidisciplinaire denken waar onze vereniging voorstander van is.  Meer informatie 
over PIBA vindt u op de website www.piba.be 
 
 
 
 
 
Flanders Arson Investigation and PreventionFlanders Arson Investigation and PreventionFlanders Arson Investigation and PreventionFlanders Arson Investigation and Prevention vzw, kortweg FAIP, is een vereniging van 
brandexperten die zich verenigd hebben en die via maandelijkse samenkomsten zich 
verder specialiseren in hun taken.  Wij zijn dan ook verheugd om met deze vereniging te 
kunnen samenwerken omdat het in de praktijk aantoont dat ook private verenigingen en  
publieke verenigingen elkaar kunnen vinden in hun streven naar de gelijkaardige 
doelen.  Meer informatie over FAIP vindt u op de website www.faip.be 
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HHHHet dagprogrammaet dagprogrammaet dagprogrammaet dagprogramma    

 
Het dagprogramma ziet er als volgt uit: 

 
VanVanVanVan    TotTotTotTot    OnderwerpOnderwerpOnderwerpOnderwerp    SprekerSprekerSprekerSpreker    

08.30u 09.00u Ontvangst en registratie  

09.00u 09.15u Inleiding en voorstelling dagprogramma Gilbert Kindt (FAIP) en Carlo Neyt 
(KKOLP) 

09.15u 10.15u Oorsprong van Brand Pieter Top (Nationale 
Rechercheschool) 

10.15u 10.45u Dringende noodhulp en respect voor 
sporen – de brandweer als een schakel 
in de keten 

Cdt. Chris Addiers (brandweer 
Antwerpen) 

10.45u 11.15u Praktische proef: voorstelling gebruik 
van wel/geen brandversnellers 

PIBA 

11.15u 11.30u Koffiepauze  

11.30u 12.00u Bestuurlijke en gerechtelijke 
ambtsplichten van politie bij brand 

Glenn Verspeet (Lokale Politie 
Antwerpen) 

12.00u 12.45u Broodjeslunch  

12.45u 13.35u Administratieve knipperlichten – het 
verzekeringstechnisch aspect van 
branden 

Gilbert Kindt, Jan Verscheuren 
(FAIP) 

13.35u 14.35u 101 accidentele en niet accidentele 
oorzaken van brand 

Marc Van den Broeck (FAIP) 

14.35u 14.55u Voorstelling snuffelhond 
brandversnellers Federale Politie. 

Federale Politie 

14.55u 15.10u Koffiepauze  

15.10u 15.30u Spoorbewust omgaan met de PD en 
verdachte(n) 

Willy Van Trichtvelt (Gerechtelijk 
Laboratorium Antwerpen) 

15.30u 16.00u Do’s en dont’s voor een latere labo-
expertise 

Philippe Bastijns 
(gerechtsdeskundige) 

 

Doelgroep:Doelgroep:Doelgroep:Doelgroep:    voor wie is deze studiedag interessantvoor wie is deze studiedag interessantvoor wie is deze studiedag interessantvoor wie is deze studiedag interessant ? ? ? ?    

 
Deze studiedag richt zich voornamelijk naar operationele politiemensen die in hun 
dagelijkse opdrachten dienen tussen te komen bij branden, zijnde als officier van 
gerechtelijke politie of als officier van bestuurlijke politie.   
 

KostprijsKostprijsKostprijsKostprijs    

 
Deelname aan deze studiedag kost 50,00 euro per persoon50,00 euro per persoon50,00 euro per persoon50,00 euro per persoon.  Hierin zitten 
documentatiemap, koffiepauzes en broodjeslunch inbegrepen.   
 
Opmerking: Omdat we opteerden om deze studiedag te laten doorgaan in de lokalen en op de 
terreinen van PIBA (voor praktische demonstraties) dienden we onze basisprijs lichtjes te 
verhogen. 
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Locatie en routebeschrijvingLocatie en routebeschrijvingLocatie en routebeschrijvingLocatie en routebeschrijving    

 
Locatie:Locatie:Locatie:Locatie:    
Oostmalsesteenweg 75 
2520 Ranst – Emblem 
 
Routebeschrijving:Routebeschrijving:Routebeschrijving:Routebeschrijving:    
Vanuit Antwerpen: 

� Volg de E313 richting Hasselt. 
� Je neemt afslag Massenhoven, ga nu linksaf richting Emblem - Lier 
� 3 km verder vind je het militair domein waar wij ons bevinden.  

 
Vanuit Turnhout: 

� Volg de E34 richting Antwerpen. 
� Je neemt de afrit Zoersel nr. 20 richting Zandhoven en verder Massenhoven, 

rechtdoor richting Emblem - Lier 
� 3 km verder vind je het militair domein waar wij ons bevinden. 

 
Vanuit Brussel: 

� Volg de E19 tot in Mechelen-Noord. 
� Rij richting Lier, neem de ring rond Lier richting Antwerpen maar neem afslag 

Turnhout/Emblem. 
� Voorbij de dorpskern van Emblem vind je ons aan de linkerzijde. 

 

Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?Hoe inschrijven ?    

 
Inschrijven kan met de bijgevoegde inschrijvingsstrook tot en met  woensdag 8 maart 
2006.  De inschrijving is definitief, u ontvangt een factuur. 
 

Inschrijvingsstrook studiedag BRAND dd. 15 maart 2006  
 
 
Ondergetekende: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Graad/functie:  ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Gegevens Korps (naam/adres):……………………………………………………………………………………………………. 
 
Facturatieadres: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tel werk: ………………………………… ………………………… GSM:..……………………………………………………… 
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Neemt deel aan de studiedag BRAND.   
 

� Deze strook (of gelijkaardige gegevens) voor 8 maart 2006  bezorgen aan het secretariaat, Everaertsstraat 105 
te 2060 Antwerpen ter attentie van commissaris Freddy Rottiers of via een van onderstaande 
communicatiemogelijkheden.  


