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Informatie

VdS Schadenverhütung is een onderneming van de Duitse bond van verzekeraars (GDV) die producten en dienstverleners in de beveiligingsmarkt
keurt en certificeert. Bij de activiteiten van VdS ligt de nadruk op brand-,
inbraak- en diefstalbeveiliging. Daarnaast geeft de eigen uitgeverij van
VdS uitgebreide richtlijnen uit, en biedt VdS scholing en training aan. VdS
staat garant voor een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid.
Informatie over het congres
Het historisch schadeverloop van VdS en haar kennis op het gebied van
schadepreventie vinden hun weerslag in het reglement en de datasheets
van VdS. De richtlijnen van VdS vullen lacunes in andere technische voorschriften of is gericht op recent ontdekte risico’s die nog niet worden
meegenomen in de standaard- of andere technische documentatie. Internationale richtlijnen en normen evenals de globalisering van de markten hebben een toenemende invloed op de opzet van brandblus-, brandalarm- en andere brandbeveiligingssystemen. Op dit congres wordt
informatie gegeven over de activiteiten die momenteel worden verricht
voor de opstelling van normen en richtlijnen en over nationale aspecten
van het installeren en testen van brandbeveiligingssystemen.
Doelgroepen
Dit VdS congres is een forum voor de uitwisseling van informatie voor
planners, installateurs en gebruikers van brandbeveiligingssystemen
evenals voor brandbeveiligingsdeskundigen en brandweermannen uit
bedrijfsleven, overheid en dienstverlenende bedrijven, voor de medewerkers schadepreventie uit de verzekeringsbranche en voor alle partijen die
actief zijn op het gebied van de brandbeveiliging.
Congrestalen
Engels en Nederlands (simultane vertaling)
Tarief voor deelname
€ 250,00 + BTW voor inschrijving tot 30 juli, bij latere inschrijving € 280,00
+ BTW. Gelieve uw BTW-nummer te vermelden. BTW-nummer VdS Schadenverhütung: DE 190145687. Bovengenoemd tarief is inclusief de kosten
voor congres, parkeren, expositie, documentatie, drankjes tijdens pauzes,
lunch en get-together. U kunt een vervanger aanwijzen voor het geval dat
u na inschrijving onverhoopt verhinderd mocht zijn. U wordt verzocht de
naam van uw eventuele vervanger ruim van tevoren aan ons door te geven.
Inschrijving
Gelieve het bijgevoegde inschrijfformulier in te vullen en dit te mailen of
faxen naar VdS Schadenverhütung. Fax: +49 221 7766 499.
E-mail: fachtagung@vds.de
Nadat wij uw aanvraag voor inschrijving hebben ontvangen, ontvangt u
een bevestiging van uw inschrijving. Deze bevestiging dient als toegangs-

bewijs voor het congres. Ca. 3 weken voor het congres ontvangt u de rekening, die vóór de congresdatum dient te worden voldaan.
Annulering
Inschrijvingen kunnen tot 3 weken voor het congres schriftelijk kosteloos
worden geannuleerd. Annuleringen na deze datum kunnen niet worden
geaccepteerd. Indien het congres door VdS wordt geannuleerd, worden
de reeds betaalde kosten voor inschrijving terugbetaald. Verdergaande
vorderingen jegens VdS zijn uitgesloten. Om organisatorische redenen
behouden wij ons het recht voor om het programma te wijzigen.
Documentatie
Een USB-stick met alle informatie (Engels en Nederlands) betreffende
het congres zal op de ochtend van 2 oktober 2012 worden uitgedeeld.
Expositie
De beurs kan bezocht worden van 09.00 tot 18.00.
Get-together
Aansluitend op de presentaties vindt een informeel samenzijn en kunt u
de expositie bezoeken.
Voorzitterschap
Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, brandbeveiliging,
Keulen, Duitsland
Secretariaat voor en na het congres
VdS Schadenverhütung
Training Center
Pasteurstraße 17a
50735 Keulen
Bondsrepubliek Duitsland
Telefoon: +49 221 7766 481
Fax: +49 221 7766 499
E-mail: fachtagung@vds.de
Locatie
Figi
Hotel Theatre
Het Rond 2
3701 AA Zeist
Telefoon: +31 (0)30 692 74 00
Fax: +31 (0)30 692 74 68
info@figi.nl
www.figi.nl
Accomodatie
Kamers in dit hotel kunnen voor een speciale prijs worden geboekt.

Information

VdS Schadenverhütung is a company of the German insurance association
(GDV) which tests and certifies products and service providers of the safety and security market. The emphasis of VdS’ activities is on fire, burglary
and theft protection. Moreover, VdS’ own publishing house issues extensive guidelines and on top of that, VdS also offers education and training.
VdS is a hallmark of excellence for quality and reliability.
Information on the conference
VdS loss experiences and know-how in the field of loss prevention are reflected in the VdS rules and data sheets. The VdS set of rules fills the gaps
in other technical rules or focuses on recently detected risks which are
not yet covered in the standards or other technical documentation. International guidelines and standards as well as the globalization of markets
have a growing impact on the design of fire extinguishing, fire alarm and
other fire protection systems. This conference provides information on the
current state of activities in the field of standard and guideline elaboration as well as national aspects of installing and testing of fire protection
systems.
Target Groups
This VdS conference is a forum of information for planners, installers and
users of fire protection systems as well as for fire engineers and fire officers in industry, administration and service providing companies, for the
loss prevention officers of the insurance industry as well as for all parties
dealing with matters of fire protection.
Conference Languages
English and Dutch (simultaneous Translation)
Participation Fee
€ 250,00 + VAT for registration until Juli 30th, later registration € 280,00
+ VAT. Please indicate your VAT. ID. No. VdS Schadenverhütung-VAT. Id.
No.: DE 190145687. The participation fee covers the cost of conference,
parking, exhibition, documentation, drinks during breaks, lunch and the
get-together. In case a registered participant is indisposed, you are welcome to appoint a deputy. Please be so kind as to give us the person‘s
name well in advance.
Registration
Kindly use the attached registration form and either mail or fax it to VdS
Schadenverhütung under fax no.+49 221 7766 499.
e-mail: fachtagung@vds.de
Upon receipt of your application for registration you will receive a confirmation of your registration. Please show this confirmation at the conference desk. Approximately 3 weeks before the conference you will receive
the invoice this has to be paid before the conference date.

Cancelling
Registrations can be cancelled in writing without charge until 3 weeks before the conference. Cancellations after this date cannot be accepted. In
case the conference is cancelled by VdS, we shall reimburse registration
fees that have already been paid. VdS shall not accept any claims beyond
that. For organisational reasons, we reserve the right to change the program.
Documentation
A USB flash drive containing all information (English and Dutch) concerning the conference will be handed out the morning of October 2nd 2012.
Exhibition
The exhibition during the conference can be visited from 09.00 am to
18.00 pm.
Get-together
After the presentations an informal gathering and the exhibition can be
visited.
Chairing
Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Fire Protection,
Cologne, Germany
Secretariat before and after the Conference
VdS Schadenverhütung
Training Center
Pasteurstraße 17a
50735 Cologne
Germany
Phone: +49 221 7766 481
Fax: +49 221 7766 499
e-mail: fachtagung@vds.de
Location
Figi
Hotel Theatre
Het Rond 2
3701 AA Zeist
The Netherlands
Phone: +31 (0)30 692 74 00
Fax: +31 (0)30 692 74 68
info@figi.nl
www.figi.nl
Accomodation
Rooms in this hotel can be booked at a special price.

Brandbeveiligingssystemen
2 oktober 2012, Zeist
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Registratie, bezoek aan expositie
Welkom en inleiding
Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Keulen,
Duitsland
Bouwbesluit en de gevolgen daarvan
De invoering van het nieuwe Bouwbesluit brengt een aantal
belangrijke veranderingen met zich mee. O.a. met betrekking
tot de certificering van brandbeveiligingsinstallaties is er het
een en ander veranderd. Er wordt meer verantwoordelijkheid
bij eigenaren/gebruikers van gebouwen gelegd, wat gevolgen
heeft voor het risicobeheer en voor de passende risico verminderende maatregelen. Deze en andere belangrijke veranderingen en de desbetreffende aandachtspunten en gevolgen zullen
worden besproken.
Hans de Jong, VdS Schadenverhütung, Hilversum
Discussie
Het VdS-concept voor een effectieve en betrouwbare
brandbeveiliging
Relevantie van een passend kwaliteitsniveau, modulaire aanpak
om de effectiviteit en betrouwbaarheid van brandbeveiligingssystemen te garanderen, de rol van hardware, installateurs,
richtlijnen, door derden uitgevoerde inspecties en gekwalificeerd personeel.
Ingeborg Schlosser, VdS Schadenverhütung, Keulen, Duitsland
Discussie
Brandbeveiliging in datacenters
De beschikbaarheid van elektronische gegevens en telefoonverbindingen zijn voor de meeste ondernemingen van essentieel belang. Daarom vragen datacenters om speciale brandbeveiligingsconcepten, hogesnelheidskoeling van racks, warme
en koude gangen. Cruciale aspecten zijn de gevoeligheid van de
gebruikte apparatuur en de manier om een mogelijke brand te
bestrijden of beter nog niet te laten ontstaan.
Hans Schreuders, Hoofddorp
Discussie
Lunchpauze en bezoek aan expositie
E-learning
Nieuwe methode voor voorlichting en training op het gebied
van brandbeveiliging. Vergroting van efficiëntie en effectiviteit zodat alle deelnemers met een minimumniveau aan de
klassikale training beginnen. Eerste informatieniveau voor alle
belangstellenden. Hogere, meer gespecialiseerde niveaus voor
specialisten.
Erwin Schoemaker, VEBON, Zoetermeer
Discussie
VdS CEA 4001 vergeleken met NFPA
Alle sprinkler-richtlijnen zijn vanuit een eigen perspectief
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gericht op een redelijke mate van beveiliging tegen brand.
Uitgaande van de uiteenlopende ontwerpcriteria wordt vanuit
verschillende gezichtspunten ingegaan op het ontwerp en de
beveiliging tegen brand. Uit het oogpunt van risicobeheer,
“wat het doet voor de gebruiker”.
Ronald van Brakel, EFPC European Fire Protection Consultants,
Bilthoven
Discussie
Koffiepauze
Li-ion accu’s
Lithiumbatterijen: ‘zakformaat energiecentrales’ : ‘intrinsiek’
brandgevaar, schadescenario’s, schadeverloop, eisen waaraan
schadepreventieve maatregelen moeten voldoen, uitdagingen
ten aanzien van beveiligingsconcepten en blussystemen
Dr. Michael Buser, Risk Experts GmbH, Wenen, Oostenrijk
Discussie
25 jaar keuring van sprinklerinstallaties
Om verschillende redenen kan de effectiviteit van sprinklersystemen in de loop van de tijd verminderen. Om dit te monitoren
verlangen alle richtlijnen dat het totale systeem grondig wordt
getest. Wat en hoe er wordt getest, en wat de statistische
testresultaten waren; dit alles geeft inzicht in het belang van de
keuringen.
Norbert Reinhardt, VdS Schadenverhütung, Keulen, Duitsland
Discussie
Wrap-up
Drankje, informeel samenzijn en bezoek aan expositie
Einde van congres

Fire Protection Systems

October 2nd, 2012, Zeist, The Netherlands
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Registration, visit of exhibition
Welcome and Introduction
Jörg Wilms-Vahrenhorst, VdS Schadenverhütung, Cologne,
Germany
Bouwbesluit and its implications
With the introduction of the new Bouwbesluit (building regulation) some essential major changes have taken place. There
will be more responsibility for owners/users of buildings that
will have effects on risk management and the appropriate
measures to reduce risks. Other major changes are the effects
on certification of fire protection installations. These and other
major changes together with their influences will be discussed.
Hans de Jong, VdS Schadenverhütung, Hilversum
Discussion
The VdS Concept for effective and reliable Fire Protection
Relevance of an appropriate quality level, modular approach to
ensure effectiveness and reliability of fire protection systems,
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roles of hardware, installers, guidelines, third party inspections
and qualified personnel.
Ingeborg Schlosser, VdS Schadenverhütung, Cologne, Germany
Discussion
Fire Protection in Datacenters
Availability of data and phone connections are vital for most
companies. Datacenters therefore ask for special fire protection concepts, high velocity cooling of racks, warm and cold
gangways. The sensibility of the used equipment and the way of
attacking a potential fire are crucial aspects.
Hans Schreuders, Hoofddorp, The Netherlands
Discussion
Lunch break and visit of the exhibition
E-learning
New method of informing, education and training in fire
protection. Increase of efficiency and effectiveness to bring
all participants on a minimum level before classroom training.
First information level available for all interested.
Special in-depth levels for specialists.
Erwin Schoemaker, VEBON, Zoetermeer, The Netherlands
Discussion
VdS CEA 4001 compared with NFPA
All sprinkler guidelines have their way to provide a reasonable
degree of protection against fire. Due to the design criteria
operation will be addressed from several angels. From a risk
management point of view “what does it do for the user”.
Ronald van Brakel, EFPC European Fire Protection Consultants,
Bilthoven, The Netherlands
Discussion
Coffee break
Li-Ion Accumulators
Lithium batteries: pocket-size power stations: “Intrinsic” fire
hazards, loss scenarios, loss experience, requirements for loss
prevention measures, challenge for protection concepts and
extinguishing systems
Dr. Michael Buser, Risk Experts GmbH, Vienna, Austria
Discussion
25 Years testing of sprinkler installations

Due to different operating status the effectiveness of
sprinkler systems can reduce over time. To monitor this all
guidelines demand an in-depth testing of the total system.
What is tested, how it’s tested and what were the statistical
results will give an understanding about the importance.
Norbert Reinhardt, VdS Schadenverhütung, Cologne,
Germany
Discussion
Wrap-up
Drinks, informal gathering and visit of the exhibition
End of Conference
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