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04Elk uur meer dan 50 diefstallen in België*
Voelt u zich veilig?

* Bron: Federale Politie, Nationaal rapport criminele statistieken 2013, diefstal en afpersing
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GRATIS NIEUWSBRIEF
en alles over contractorveiligheid, VCA, BeSaCC,  
opleidingen, diploma's, hulpmiddelen

Contractor 
SAFETY 
Management

Contractor 
SAFETY 
Management

VCA

www.besacc-vca.be
surf nu naar:

Informatie-uitwisseling is cruciaal om 
de veiligheid en gezondheid te verze-
keren van de verschillende werkne-
mers die actief zijn op eenzelfde site 
en om hun activiteiten te coördineren. 
Die uitwisseling is dan ook één van de 
kernelementen van contractorveilig- 
heid in het algemeen en van VCA en 
BeSaCC in het bijzonder. Informatie is 
ook van belang om alle actoren betrok-
ken bij het VCA-systeem op de hoogte 
te houden van nieuwe ontwikkelin-
gen: de certificatie-instellingen en hun 
auditoren, opleidingscentra en hun 
opleiders, examencentra, examina-  
toren, consultants, experts, over-
heden, opdrachtgevers, aannemers en 
hun respectieve federaties en ook de 
werknemers zelf. 

Daarom willen wij vanaf nu volgend 
cont®act met u aangaan.

Het contract zelfst. naamw. Uitspraak: 
[kɔnˈtrɑkt] Officieel papier met af- 
spraken waaraan betrokkenen zich 
moeten houden.

Wij van onze kant zullen met onze 
nieuwsbrief drie keer per jaar de ver-
schillende onderdelen van contrac-
torveiligheidsmanagementsystemen 
belichten, met de nadruk op VCA en 
BeSaCC. We zullen ook onze part-
ners, de certificatie-instellingen en  
examencentra beurtelings in de kijker 
plaatsen. We maken ruimte voor in-
novatieve praktijken en hulpmiddelen 
en we zullen onze ‘aandeelhouders’, 
de opdrachtgevers en de aannemers, 
aan het woord laten om te getuigen 
over hun ervaringen. Van uw kant 
verwachten we dat u deze informatie 
consumeert en aanwendt in uw dag-
dagelijkse werkzaamheden ongeacht 
uw plaats in onze contractorveilig- 
heidsketen. 

Stel ons vragen, breng indien nodig 
een kritische noot aan, kortom, ga de 
dialoog aan om van onze nieuwsbrief 
en website media met toegevoegde 
waarde te maken.

eDitorial

Over Smart media
Smart Media helpt haar klanten om 
merken te versterken en de verkoop 
van producten te stimuleren door het 
produceren van content die is afgestemd  
op de behoeften van de doelgroep.

Smart Media levert sinds 2007 content 
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groep Maatschappij en Veiligheid

RFID-tracking, drones, irisscan, 
bodyscans, stem- en gezichtsherken-
ning, maken tegenwoordig deel uit van 
de veiligheids- en criminaliteitsaanpak. 

Niet alleeN de druk op de 
technologiemarkt en de aandacht voor 
risicobeheersing spelen hierin een rol, 
ook politieke en electorale overwegin-
gen liggen aan de basis van het 
securization proces. Onderzoek toont 
aan dat wanneer een maatschappelijk 
vraagstuk als een ‘veiligheidsonder-
werp’ wordt gekaderd, mensen rapper 
geneigd zijn in de technologie een 
antwoord te zoeken. Migratiestromen, 
bijvoorbeeld, werden in de jaren 80 
gezien als een ‘sociaal probleem’ en 
ook zo benaderd. Sinds 9/11 vormen 
ze een ‘veiligheidsrisico’ en probeert 
men ze te monitoren en controleren, 
o.m. via verschillende technologieën 
zoals e-gates, API-systemen…

Het is ecHter Niet omdat de publie- 
ke opinie deze vormen van technologie 
‘aanvaardt’, dat de vraag naar effecti-
viteit en efficiënte minder belangrijk 

“H
et  voorzien in veiligheid 
is de laatste decennia hoog 
op het maatschappelijke 

en dus ook politieke agenda gekomen 
en het ziet er niet naar uit dat daar de 
komende jaren veel verandering in zal 
komen. Vaak zoekt men zijn toevlucht 
tot nieuw technologische middelen om 
een antwoord te bieden op prangende 
veiligheidsvraagstukken, maar juist die 
technologie leidt soms tot nieuwe, vaak 
onvoorziene, risico’s. ‘Technologische 
evoluties hebben zo’n vlucht genomen, 
dat de risico’s niet altijd meer te 
overheersen zijn’, schreef Beck in zijn  
werk ‘De risicomaatschappij’. 

dit deNkeN Heeft een sterke 
stimulans gekregen door de terroristi-
sche aanslagen begin 21ste eeuw. Sinds 
9/11 en de aanslagen in Londen en 
Madrid heeft men zwaar ingezet op 
technologie als hulpmiddel voor het 
detecteren van veiligheidsrisico’s. De 
angst in Westerse landen en de snelle 
ontwikkeling van de ICT-markt stimu- 
leren samen de toevlucht tot nieuwe 
veiligheidstechnologie. ANPR-camera’s, 

technologie en veiligheid:  
hoge verwachtingen
We staan aan het begin van een nieuwe ‘technologische revolutie’ in de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Hoe 
beloftevol sommige technologieën ook lijken, de verwachtingen kunnen maar beter niet te hoog gespannen zijn…

wordt. Weinige studies hebben de  
effectiviteit van al deze middelen aan- 
getoond en vaak is het gebruik ervan 
niet evidence based. Zedner noemt het 
‘techno-credulity of lichtgelovigheid’ 
van mensen in technologische oplos- 
singen voor problemen die gewoon 
niet definitief op te lossen zijn. 

iN sociologiscHe termeN is dit een 
klassiek voorbeeld van een cultural lag. 
De technologie evolueert zo snel dat  
de samenleving nauwelijks de tijd 
heeft om de effectiviteit ervan te 
onderzoeken, het gebruik ervan te 
reguleren en de niet-geanticipeerde 
gevolgen ervan in kaart te brengen. 
Realisme bij de implementatie van 
nieuwe technologieën in de veilig-
heidsketen is dus aangewezen: de 
effectiviteit van vandaag kan morgen 
teniet gedaan zijn door veranderingen 
in de veiligheidsfenomenen.  
De menselijke creativiteit om 
technologische controles te omzeilen 
kan immers nauwelijks onderschat 
worden. Eens dit wordt bewaakt, kan 
technologie efficiënt worden benut.” 

‘Realisme bij de 
implementatie van 
nieuwe technologieën 
in de veiligheidsketen 
is dus aangewezen’
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Wij zijn premium partner omdat wij het totaalplaatje aanbieden. Bovendien werken we niet met onderaannemers maar met 
een vast vijftienkoppig team. Dat heeft als voordeel dat mensen voor alles bij ons terecht kunnen: van het eenvoudigste 
slot tot het meest gecompliceerde camerasysteem. Niets is te min voor ons. Zo zijn er niet veel firma’s meer in België.
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Een inbraak in je bedrijf, je 
wagen of op je computer. Er 
zijn leukere dingen in het 
leven. Om er zeker van te zijn 
dat inbrekers je het leven niet 
té zuur maken, overweeg je 
best een gepaste verzekering. 
En dat kan tegenwoordig in 
alle maten en modellen.

Ondernemen in het huidige 
economische klimaat, het is al geen 
lachertje. Laat staan dat een stelletje 
inbrekers het dan nog eens op je 
middelen gemunt hebben. Dat kan 
gaan  om een gestolen bedrijfswagen, 
maar ook de klanten- of  productdata 
op je computers of  de juwelen in je 
etalage kunnen van de ene dag op 
de andere weg zijn. Investeren in 
beveiliging dan maar? Of  toch maar 
je oor te luisteren leggen bij Belfius 
Verzekeringen?

Het is niet altijd gemakkelijk om 
tussen beide zaken een goed  
evenwicht te vinden. Want je kan 
eindeloos veel geld geven aan de  
beste sloten, de nieuwste camera’s en 
de gevoeligste alarmsystemen. Maar 
dan is het risico op inbraak zo klein 
dat je eigenlijk geen verzekering meer 
nodig hebt. Je kan de rollen echter ook 
omkeren, en al je centen spenderen 
aan een complete verzekering. Want, 
denk je, als ze dan inbreken, krijg ik al 
mijn geld toch terug?

“Zo simpel is het niet”, stelt Gust 
Luyckx, manager Arbeidsongevallen,  
Aansprakelijkheid en preventie bij 
Belfius Public & Corporate Insurance. 
“We stellen altijd een aantal 
voorwaarden op waar je aan moet 
voldoen. Zo zal een garage die dure 
wagens verkoopt niet gemakkelijk 
een goede verzekering kunnen 
krijgen als ze zelf  niet bijvoorbeeld 
investeert in een goed sleutelbeheer, 
stevige poorten of  nachtbewaking 
via camera’s of  zelfs personeel. Het 
risico mag niet té groot zijn. Hetzelfde 
geldt voor autodiefstal. We verwachten 
van onze klanten dat ze hun gezond 
verstand gebruiken. Je wagen niet 
goed afsluiten in het centrum van  
een grootstad bijvoorbeeld, is vragen 
om bestolen te worden.”

Dat meer en meer bedrijven inzetten 
op een goede basisbeveiliging, is 
dus niet abnormaal. Maar soms 
is het gewoon moeilijk om dat te 
organiseren. Denk maar aan uitbaters 
van nachtwinkels of  tankstations. Zij 
verkopen de ideale buit: alcohol en 
sigaretten. Bovendien zijn ze ’s nachts 
geopend, als er weinig bewaking is 
op straat. En een grote poort rond 
hun gebouw plaatsen, is niet meteen 
een optie. Vaak liggen deze zaken dan 
nog eens vlakbij snelwegen, de beste 
vluchtroutes voor inbrekers. 

Een inbraak of  diefstal is dus helemaal 
niet aangenaam omdat je er in vele 
gevallen veel geld mee verliest. Maar 
vergeet niet dat zoiets ook emotionele 
gevolgen kan hebben. Een juwelier 

bijvoorbeeld, die bij de zoveelste 
inbraak bedreigd werd met wapens. 
Of  een werknemer die ziet hoe zijn 
collega verpletterd geraakt tussen  
een machine.

Bij Belfius krijg je bij elke 
verzekeringspolis – ongeacht over 
welk product het gaat – gratis  
psychologische hulp. De bank 
werkt samen met een vast team 
psychologen dat in heel België kan 
opgeroepen worden voor traumazorg.
Lucykx: “Zij zorgen voor opvang 
gedurende de eerste 48 uur na de 
feiten. We hebben dit bijvoorbeeld 
al toegepast bij bankovervallen en 
verkeers- en arbeidsongevallen. Het 
is iets dat als heel belangrijk wordt 
gezien door onze klanten. Na deze 
48 uur krijg je verdere medische 
doorverwijzing.”

Soms zit er dus meer in je verzekering 
dan je denkt. Maar je wil natuurlijk 
ook niet te veel betalen voor extra’s 
die je eigenlijk niet nodig hebt. Heb 
je er geen vertrouwen in? Geen nood. 
Sinds dit jaar werd het Europese MIFID 
II-regelement verscherpt. Dat betekent 
dat elke verzekeraar je voldoende 
transparantie moet bieden. Bij Belfius 
hebben ze hun manier van werken al 
aangepast. Luyckx: “We peilen bij de 
klant nog meer naar zijn behoefte. 
We laten hem een vragenlijst invullen 
waarmee duidelijk wordt wat hij wel en 
niet wil gewaarborgd zien. Verder zijn 
er productfiches. Daarop geven we heel 
duidelijk aan wat wel en niet gedekt is. 
Zo vermijden we discussies achteraf.”

Naast de gekende verzekeringen is er 
ook een nieuwe grote uitdaging voor de 
verzekeringssector, namelijk dat van de 
digitale wereld. Want inbraken hoeven 
zich al lang niet meer te beperken tot 
auto’s en woningen, maar kunnen ook 
plaatsvinden op onze computers en 
mobiele devices. Wat als een hacker 
belangrijke data bewerkt of  toegang 
heeft tot bedrijfsgeheimen?

Luyckx: “Op dat vlak staat de hele 
markt nog in zijn kinderschoenen. 
Momenteel zit de wedersamenstelling 
van gegevens meestal in een All risk 
polis voor de PC’s inbegrepen. Als je 
bijvoorbeeld door diefstal of  corruptie 
verplicht bent om alle data terug in te 
geven, dan kan je daar een vergoeding 
voor krijgen. Dat geldt zowel voor 
gegevens die je manueel moet ingeven, 
als een database die je digitaal terug 
kan activeren.”

Voor reputatieschade of  manipulatie 
van software beginnen er ook polissen 
op de markt te komen. De grote 
vraag die er nu al naar is, zal immers 
blijven stijgen. Een uitdagende maar 
veelbelovende toekomst wordt het dus, 
voor de verzekeringssector.  ■

www.belfius.be

DIT PAND 
IS GOED 
VERZEKERD

WAARSCHUWING

GESLOTEN

Een strakke verzekering  
of een hypermodern  
beveiligingssysteem?

advertorial



4 actUeel  inbraak

‘je moet van je huis geen bunker maken’
Een inbraak in je woning 
is verschrikkelijk. Helaas 
gebeuren er steeds meer 
inbraken in Vlaanderen. 
En tijdens de donkere 
wintermaanden zijn 
criminele bendes nog 
actiever. Laat die net  
nu aanbreken…

tekst GREET WOuTERS

“De mannen grepen me brutaal vast 
en stampten tegen mijn knie die net 
geopereerd was. Zo kon één van hen 
naar het woongedeelte sluipen om 
waardevolle dingen te zoeken. Opeens 
waren ze weg, mét mijn juwelen. 
Verschrikkelijk natuurlijk, maar veel 
erger is hoe slecht ik me mentaal voel 
nu.” Aan het woord is Arlette Thijs uit 
Paal, die afgelopen zomer al voor de 
negentiende keer het slachtoffer werd 
van inbraak. De bende kon haar 
woning binnendringen via het 
krantenwinkeltje dat ze uitbaat.  

Een inbraak bij je thuis kan erg 
ingrijpend zijn. Zelfs als daar geen 
geweld bij wordt gepleegd. En helaas is 
Thijs niet de enige. Sterker nog. De 
kans op een woninginbraak is de 
laatste vijf jaar sterk gestegen. Vorig 
jaar noteerde de Federale Politie een 
totaal van 75.123 wooninbraken. In 
2008 waren het er nog ‘slechts’ 58.110.

Vaak deNkeN we dat het vooral 
(buitenlandse) rondtrekkende bendes 
zijn die ons huis binnendringen. Maar 
dat klopt niet. Volgens korpschef Dirk 
Van Aerschot van de politiezone 
Geel-Laakdal-Meerhout gaat het in 
drie vierde van de gevallen om daders 
die binnen de vier kilometer wonen. 
“Dat zijn vaak mensen die plots geld 
nodig hebben. Het kan gebeuren dat 
iemand van je ‘vrienden’ op Facebook 
leest dat je niet thuis bent, en zijn kans 
ziet om in te breken. Of hij waagt zijn 
kans tijdens dorpsevenementen of 
begrafenissen of geboortes. Vandaar 
dat ze in het ziekenhuis vaak de 
adressen op de geboortekaartjes 
doorhalen. Anders weten inbrekers 
meteen dat er daar niemand thuis is.”

gelukkig kuNNeN sommige 
woninginbraken gemakkelijk 
vermeden worden. Toch vindt de 
politie het soms moeilijk om mensen 
aan te zetten om preventief iets te doen 
tegen inbraak. Daarom startte 
de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout 
in oktober, als een van de eersten, met 
burgers die na een opleiding vrijwillig 
preventief advies geven. Eric Derbaix 
uit Laakdal is één van hen. Bij hem 
probeerden ze al twee keer in te breken 
en hij wil anderen daarvoor waarschu-
wen. “Heel simpel zijn de organisatori-
sche maatregelen. Denk bijvoorbeeld 
eens over wie allemaal een sleutel heeft 
van je deuren. En bewaren ze die wel 
op een veilige plaats?” Ook een 
inventarisatie opmaken van alle 
waardevolle spullen, is een gouden 
tip. “Schrijf al die dingen op, liefst 
met een foto of beschrijving erbij. 
Wees wel zo slim om die lijst niet op 
je computer te zetten. Want die 
kunnen ze stelen en dan weten de 
dieven meteen wat je allemaal in huis 
hebt. Zo’n lijst maakt het voor de 
politie ook gemakkelijker om je 
spullen terug te bezorgen.” 

laat Verder geeN ladders rondslin-
geren in de tuin. Leg je centen en 
juwelen niet op dezelfde plaats, 
installeer een automatische lichtscha-
kelaar en sluit alle ramen en deuren. 
Ook op de bovenverdieping. Ga je op 
reis? Geef je huis dan een bewoonde 
indruk. Laat iemand de brievenbus 
leegmaken en de rolluiken eens naar 
boven doen. Het zijn voor de hand 
liggende tips, maar ze maken het 

maken. Als hij niet binnen de drie 
minuten binnengeraakt, probeert hij 
het bij de buren.”

meestal zijN Het zelfs maar enkele 
seconden waarin de inbreker kan 
inschatten of hij een van je deuren of 
ramen kan forceren. De meest 
gebruikte inbraakmaterialen zijn een 
koevoet, een boormachine en een 
schroevendraaier. Goede sloten  
zijn dus een must. Dat weet Erwin  
de Koster van Inbraaksafe goed. 
“Belangrijk is dat het beslag conisch is 
en er geen montageschroeven op 
zichtbaar zijn. Verder investeer je best 
in een goede cilinder of laat je een 
aanboorbeveiliging installeren. Want 
er zijn vele verschillende manieren om 
die te forceren.” En wat met het aloude 
beveiligingscliché, de hond? “Het kan 
helpen”, denkt Van Aerschot. “Maar 
tegenwoordig bestaan er apps waarmee 
inbrekers hoge tonen verspreiden die 
de hond wegjagen. Professionele 
bendes zul je zelden of nooit stoppen. 
Maar je moet van je huis ook geen 
bunker maken. Goede sloten en gezond 
verstand kunnen al veel doen.”

‘Professionele 
bendes zal je zelden 
of nooit stoppen’ 
Dirk Van Aerschot

verschil. Korpschef Van Aerschot: 
“De gemiddelde tijd die een inbreker 
nodig heeft om de hele klus te klaren, 
is zes minuten. Een uitstekend 
slachtoffer is bijvoorbeeld een mama 
die de kinderen ‘eventjes’ van school 
haalt en niet alle ramen sluit. Je moet 
het de inbreker zo moeilijk mogelijk 

‘De gemiddelde tijd 
die een inbreker 
nodig heeft om de 
hele klus te klaren, 
is zes minuten’ 
Dirk Van Aerschot

Wil jij het inbrekers graag moeilijk maken?

Sam Lietaert is zaakvoerder van Campro en richtte 
het bedrijf op in 2004. Na drie jaar vormde hij de 
onderneming om tot vennootschap met administra- 
tieve, technische en sales medewerkers. Inmiddels 
heeft hij heel wat expertise opgedaan in verschillen- 
de sectoren, en weet hij perfect welke beveiliging 
best past in uw situatie. Dat kan gaan van digitale 
camerabewaking en videofonie, tot draadloze alarm- 
installaties, tijdsregistratie en zelfs mistgeneratoren. 

Dat laatste is een nieuw en spectaculair snufje dat 
al volop in Engeland en de VS gebruikt wordt om 
inbrekers weg te houden. Lietaert: “Stel je staat 
achter de kassa en er komt een gewapende inbreker 
binnen. Dan kan je op een knopje drukken en na 

enkele seconden is het vertrek gevuld met mist- 
wolken, die ongeveer een half uur blijven hangen.” 
Het grootste voordeel is dat de inbreker schrikt en 
waarschijnlijk onmiddellijk wegloopt zonder buit.  
De mist verdwijnt vanzelf, is niet schadelijk en er is 
geen residuwaarde. Bovendien is het hele systeem 
gemakkelijk te installeren. 

Maar vele mensen hebben zo’n verregaande be- 
veiliging niet nodig. De meeste professionelen en 

Schaf dan een beveiligingssysteem aan.  

Die zijn er tegenwoordig in overvloed. Aan elk 

alarm en iedere camera is wel een ander snufje: 

hoe dan het juiste materiaal kiezen? Een expert 

zoals Campro kan u daarbij helpen.

Sam Lietaert, zaakvoerder van Campro

particulieren zijn geïnteresseerd in digitale camera- 
bewaking. Lietaert: “Het verschil met analoge 
camera’s is dat digitale, megapixel camera’s een 
breder spectrum hebben en meer details registre- 
ren. Als zo’n camera een volledig bedrijf filmt, kan 
je achteraf nog inzoomen op het beeld en perfect 
nummerplaten lezen en gezichten her-kennen. Om 
hetzelfde resultaat analoog te bereiken, heb je 
meer camera’s nodig.” Een ander veelgevraagd 
product op de particuliere markt, zijn de draadloze 
alarmsystemen. “Want die zijn bidirectioneel”, legt 
Lietaert uit. “Dat betekent dat jij het apparaat kan 
uit- of inschakelen en dat het apparaat antwoordt, 
bijvoorbeeld om te bevestigen dat het aan of uit 
staat.” Dat is vooral handig als u op verplaatsing het 
alarm beheert via uw smartphone of tablet.

Wilt u graag weten hoe u inbrekers kan  
buitenhouden? Neem contact op met  
Campro:  09.227.94.87, info@campro.be  
www.campro.be

advertorial
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Het Voorbeeld 
VaN klarNa

Bij online shoppen, is het 
doorgaans de consument die 
eerst betaalt, waarop de 
handelaar levert. Voor 
sommige mensen is die 
drempel te hoog. Het 
Zweedse e-commerce-bedrijf 
Klarna keert daarom de 
rollen om: de consument 
kiest en bestelt en betaalt 
pas bij levering. Cash on 
delivery dus, maar dan 
online. Volgens Klarna zorgt 
het bij de betrokken 
handelaars voor een 
omzetstijging, omdat 
consumenten veel sneller 
beslissen om de inhoud van 
hun winkelmandje effectief 
aan te kopen.

websHops 
iN opmars

Online betalen. Steeds meer 
Belgen zien er geen graten 
meer in. Dat bewijzen ook de 
cijfers. In 2013 werd voor 
maar liefst 1,91 miljard euro 
omzet gedraaid met 
zogenaamde e-commerce. 
Dat is een groei van ruim 25 
procent in vergelijking met 
het jaar daarvoor. En volgens 
BeCommerce zal 2014 nog 
beter scoren. Dit jaar 
stevenen we volgens de 
federatie af op meer dan 
twee miljard euro. Daarmee 
is België ook de kloof met de 
buurlanden, die e-commerce 
veel eerder hebben omarmd, 
mooi aan het dichtrijden. 

online SHoPPen trenD

Digitaal betalen:  
fluitje van een cent?
Online shoppen zit in de lift. 
2013 was een recordjaar 
voor e-commerce in België 
en 2014 zal dat record 
wellicht breken. Maar is 
het allemaal wel zo veilig? 
“Risico’s van online shoppen 
worden sterk overdreven.”

tekst HANNES DEDEuRWAERDER

Online shoppen. Ons land bleef wat 
achter in vergelijking met de buur-
landen, maar heeft het fenomeen nu 
toch helemaal omarmd. In België opent 
er dagelijks minstens één nieuwe 
webshop de virtuele deuren. En uit een 
enquête van de federatie BeCommerce 
blijkt dat bij zes op de tien bestellingen 
in België het bedrag hoger ligt dan 100 
euro (in twaalf procent van de gevallen 
was dat zelfs meer dan 500 euro). 
Alleen wie het systeem vertrouwt, 
spendeert dergelijke bedragen.  
Maar de vraag is: als bestellen en 
betalen steeds meer geaccepteerd en 
bovendien gemakkelijker wordt, 
moeten we ons dan geen zorgen  
maken over de veiligheid?

Niet VolgeNs Leo Van Hove, 
VUB-professor economie en specialist 
in (nieuwe) betalingsmethoden. 
“Volgens mij wordt de onveiligheid 
van online betalen sterk overdreven. 
Natuurlijk moet je als consument 
altijd waakzaam zijn. Maar doorgaans 
zijn online transacties, zeker in België, 
heel goed beveiligd.” Hij maakt de 
vergelijking met mensen die op 
restaurant gaan. Zij geven bij de 
afrekening probleemloos hun 
kredietkaart aan de ober, die er 
vervolgens even mee naar achteren 
verdwijnt. Waar hij in principe de 

‘De onveiligheid 
van online betalen, 
wordt volgens mij 
sterk overdreven’ 
Leo Van Hove

kaart kan kopiëren of de gegevens kan 
overschrijven. Dàt is pas risico lopen. 

de redeN waarom veel consumenten 
toch nog altijd wat wantrouwig staan 
tegenover online betalen, is het feit dat 
het simultane aspect wegvalt. In een 
winkel of restaurant sta je face to face 
met de handelaar, en geldt als het ware 
het principe van ‘gelijk oversteken’. Bij 
online transacties valt dat weg en 
moet één van de partijen de eerste 
stap zetten. Eerst leveren of eerst 
betalen, dus toch een risico nemen. En 
dat zorgt nog altijd voor wat drempel-
vrees. Risico’s bij online shoppen, 
hebben dus niet zozeer te maken met 
de veiligheid van het betalingsverkeer, 
maar met goodwill. Wordt er effectief 
geleverd als ik betaal? Maar ook op 
dat vlak kan de consument behoorlijk 
gerust zijn. Temeer omdat Europa de 
spelers in e-commerce alsmaar 
strengere voorwaarden oplegt. 
Toch moeten klanten waakzaam 
blijven. Want niet iedereen heeft het 
goed voor met de consumenten. Jan 
Moers, woordvoerder van Test-
Aankoop: “Ga na of er achter de 

webshop in kwestie wel degelijk een 
onderneming schuilgaat. Check of je 
de naam en het adres terugvindt op de 
site. Controleer die gegevens en 
vermijd winkels die je niet kunt 
thuisbrengen. Twijfel je? Stuur dan 
vóór je aankoop een mail naar het 
bedrijf in kwestie en vraag informatie. 
Als je daar geen antwoord op krijgt, 

plaatst. “En webshops die je krediet-
kaartgegevens vragen om zogezegd te 
checken of je meerderjarig bent? Nooit 
vertrouwen.” Webshops staan trouwens 
zelf in voor de veiligheid van betaling. 
Ze moeten kunnen garanderen dat de 
betaling volledig veilig gebeurt, zonder 
het risico dat betaalgegevens onder-
schept en misbruikt worden door 
derden. Volgens professor economie 
Leo Van Hove is dat niet meer dan 
logisch. “Moest het betalingsrisico 
afgewend worden op de consument, 
dan mag elke webshop vandaag nog 
de boeken dicht doen. Niemand zou 
nog online shoppen.”

maar de garaNtie op 100 procent 
veilig betalen, die de webshops moeten 
bieden, bestaat die dan wel? Nee, dat is 
een illusie. De kans dat er iets mis gaat, 
mag dan miniem zijn, ze zal altijd 
blijven bestaan. Aanbieders van 
betaalsystemen moeten nu eenmaal 
aan de consument denken en dus een 
afweging maken tussen veiligheid en 
gebruiksgemak. Kan er een systeem 
worden uitgedokterd dat helemaal 
waterdicht is? “Absoluut”, aldus Van 
Hove. “Maar zal het ook gebruiksvrien-
delijk zijn? Helemaal niet. En dus 
nemen aanbieders en handelaars er die 
0,000001 procent risico bij. Kijk naar 
het prille succes van m-commerce, 
ofwel betalen met de smartphone. Het 
is eenvoudig, snel en gebruiksvriende-
lijk. Maar honderd procent veilig? Nee. 
Maar dat is dan de prijs die handelaars 
voor dat gebruiksgemak betalen.” Voor 
de doemdenkers heeft Jan Moens van 
Test-Aankoop ten slotte nog deze 
boodschap: “De aankoop die nooit 
arriveert of kapot blijkt, of nog erger, de 
kredietkaartgegevens die worden 
gestolen... Zo’n vaart loopt het 
doorgaans niet. Want de meeste 
webshops doen wat ze beloven.”

kies dan liever een andere website om 
je aankopen te doen.” En zo zijn er nog 
wel wat tips. Heel belangrijk is volgens 
Moers bijvoorbeeld de regel van de 
dubbele muisklik. De consument moet 
minstens twee keer klikken voor hij 
definitief bestelt. Dit om te vermijden 
dat hij of zij per ongeluk een bestelling 

‘De meeste 
webshops doen 
wat ze beloven’ 
Jan Moers

Met KBC-Clickshop kunt u in enkele 
muisklikken uw eigen webwinkel lanceren. 
Zo kunnen uw klanten veilig shoppen en 

betalen wanneer het hén uitkomt. 
Start vandaag nog uw online zaak 

op kbc.be/clickshop.

Voor uw
klanten stopt

shoppen niet na
sluitingstijd.

   

431106-KBC Clickshop_Knack 120x255_NL.indd   1 05/11/14   12:26



6 focUS  branD

rookcabiNe

De brandweer van Gent trekt 
regelmatig de stad in om 
preventiecampagnes te 
houden. Eén van de meer 
drastische middelen is een 
rookcabine, waarin voorbij-
gangers kunnen plaatsne-
men. De cabine, waarin een 
wieg met babypop ligt, wordt 
helemaal gevuld met rook. 
Daarna moet men zo snel 
mogelijk op zoek naar het 
‘kind’. Een ontnuchterende 
ervaring voor de mensen die 
het proberen, omdat er bij 
rookontwikkeling als gevolg 
van brand letterlijk niets 
meer te zien is. Het beste 
bewijs dat bij een woning-
brand alles heel snel gaat.

braNdVerzekeriNg

Een brandverzekering is 
misschien geen verplichting, 
maar wel een absolute must. 
Zeker gezien de grote 
hoeveelheid branden in ons 
land (zie ander bericht). 
Bijkomende reden om deze 
verzekering te nemen, is het 
feit dat ze, via aanvullingen, 
ook veel andere zaken dekt. 
Inbraak tijdens je vakantie 
bijvoorbeeld. Of de voetbal 
van je kinderen die het 
venster van de buren aan 
diggelen knalt. Op basis van 
uw woon- en gezinssituatie 
kun je met een brand- 
verzekering een pakket 
samenstellen dat zowat 
alle schaderisico’s dekt.

weetjes oVer 
braNd(VeiligHeid)

Brandgevallen zijn een 
fenomeen waar we in ons 
land niet omheen kunnen. 
Jaarlijks zijn er in België 
ongeveer 10.000 branden. 
Een cijfer dat ondanks alle 
preventie min of meer stabiel 
blijft. als gevolg hiervan 
vallen er in totaal zo’n 1.600 
gewonden. Hoofdoorzaak 
blijft kortsluiting in  
elektrische installaties: 
droogkasten, televisies, oude 
kabeldozen of – zoals het 
getuigenis in het artikel – een 
tweedehandse diepvriezer. 
En nog een laatste pijnlijk 
weetje: rookmelders mogen 
dan wel levensreddend 
zijn, in 40 procent van de 
gevallen worden ze verkeerd 
geïnstalleerd.

Speel niet met vuur
In ons land vinden jaarlijks 
zo’n 10.000 branden 
plaats, waarvan de helft 
in gezinswoningen. Toch 
kunnen heel eenvoudige 
maatregelen al een wereld 
van verschil maken. “Denk 
nooit dat het jou niet kan 
overkomen.”

tekst HANNES DEDEuRWAERDER

Erik Clyncke uit Brugge was vorig jaar 
het slachtoffer van een brand die zijn 
hele woning in de as legde. Hij was 
een tweedehandse diepvriezer, die 
buiten tegen zijn bungalow stond, aan 
het uittesten, toen hij besloot om even 
naar de winkel te gaan. Tijdens zijn 
geplande korte trip ontmoette hij 
kennissen, waardoor hij uiteindelijk 
anderhalf uur wegbleef. Bij zijn 
terugkeer was de diepvriezer fel aan 
het roken, van brand was echter nog 
geen sprake. “Ik heb toen de foute 
reflex gehad om mijn papegaai Pipo, 

was toen al lang gestikt. Maar 
Clyncke was op dat moment niet 
voor rede vatbaar.

eeN woNiNgbraNd gebeurt op de 
meest onverwachte momenten en heeft 
bijna altijd een banale oorzaak. Een 
stopcontact in een versleten contact-
doos, een koelkast met slechte 
bedrading, een te fel verhitte wok... De 
gevolgen zijn niet zelden dramatisch. 
Clyncke woont inmiddels in een nieuwe 
huurwoning, waar wél een rookmelder 
en brandblusapparaat aanwezig zijn. 
Dat was in zijn afgebrande huis niet het 
geval. “Ik ben sowieso veel voorzichtiger 
geworden”, zucht hij. “Nog maanden-
lang heb ik nachtmerries gehad, zag ik 
vlammen voor mijn ogen. Dat wil ik 
nooit meer meemaken.” 

Het oNtbrekeN VaN een rookmelder 
en brandblusapparaat in Clynckes 
woning was een cruciale fout. Dat 
benadrukken ze ook bij Brandweer 
Gent. Voor Griet De Waele, BPA-
coördinator Brandweerzone Centrum, 
zijn er vier belangrijke manieren om 

woningbrand preventief tegen te gaan. 
“Het allerbelangrijkste is een 
rookmelder. Liefst op elke verdieping. 
Mensen denken vaak dat ze wel tijdig 
gewekt zullen worden door de rook of 
de warmte, maar niets is minder waar.” 
De Waele raadt ook aan niet te 
besparen op rook- of brandmelders en 
bijbehorende batterijen met lange 
levensduur. Voor 25 à 30 euro koop je 
de best denkbare bescherming. “Test 
die apparaatjes ook regelmatig”, 
waarschuwt brandpreventieadviseur 
Frank Samson, “want je zult maar 
rookmelders in huis hebben, waarvan 
de batterijen al maandenlang plat zijn.”

eeN tweede belangrijke maatregel is 
een branddeken. Die haal je al voor 
twaalf euro in huis. Een ketel water 
over een brandende frituurpan gooien, 
doe je best niet. Je maakt het alleen 
maar erger. Een branddeken is 
efficiënt, ook wanneer iemands 
kleding vuur vat. De derde maatregel 
klinkt gewichtiger dan hij uiteindelijk 
is: een vluchtplan uitwerken. Dat hoeft 
niet complex te zijn. Bepaal welke 

route je gaat nemen wanneer er 
effectief een brand uitbreekt. Zorg 
ervoor dat die altijd vrij blijft. Laat 
geen fietsen, vuilniszakken, buggy’s, 
wasmanden of andere spullen in de 
weg staan. “Het is ook heel belangrijk 

‘Besef dat je letterlijk 
en figuurlijk met 
vuur speelt’ 
Frank Samson

‘De politie heeft me 
letterlijk uit de woning 
moeten sleuren,  
omdat ik mijn pape-
gaai wilde redden’ 
Erik Clyncke

die nog binnen zat, in veiligheid te 
willen brengen. Ik opende een 
schuifraam en binnen enkele minuten 
sloegen de vlammen me om de oren.” 
Een oude diepvriezer. Zo simpel kan 
de oorzaak van een woningbrand 
zijn. Met het gevolg dat – wanneer er 
effectief en onverwacht brand 
uitbreekt – slachtoffers niet meer 
instaan voor hun daden. Zoals 
Clyncke. “Ik moest en zou die 
papegaai redden”, gaat hij verder.  
“De politie heeft me letterlijk uit de 
woning moeten sleuren, ik sloeg en 
schopte om me heen.” De papegaai 

dat je onderling de taken verdeelt. Wie 
neemt welk kind mee in geval van 
brand, en waar spreek je buiten af?”, 
licht De Waele toe. “Want het zal je 
maar gebeuren dat de man met een 
kind vooraan op straat staat en de 
vrouw met het andere kind in de tuin. 
Die onzekerheid is moordend.”

eN maatregel Vier? Heel eenvoudig: 
voorkom brand op elke mogelijke 
manier. Trek stopcontacten uit als je 
de deur uitgaat, gebruik geen oude 
bedrading, wees voorzichtig met een 
dampkap boven een friteuse of wok, 
laat geen brandende theelichtjes op 
tafel staan zonder kaarsenhouder, 
rook niet in bed, leeg geen asbak in de 
vuilnisbak, houd aanstekers en lucifers 
buiten het bereik van – altijd nieuws-
gierige – kinderen... Hetzelfde geldt 
trouwens voor CO. Zo kan een kast of 
doek die het ventilatierooster van de 
badkamer verhindert al dodelijk zijn, 
zeker in combinatie met een ouder-
wetse brander. “Bezint eer je begint”, 
besluit Samson. “Wil je barbecueën? Of 
het haardvuur aansteken? Allemaal 
geen probleem. Maar besef dat je in elk 
geval letterlijk en figuurlijk met vuur 
speelt en neem je voorzorgen. Denk 
nooit dat het jou niet zal overkomen. 
Want vuur maakt geen onderscheid. 
Het kan iedereen overkomen.”

frank Samson: “test die apparaatjes ook regelmatig, want je zult maar rookmelders in huis hebben, waarvan de batterijen al maandenlang plat zijn.”
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opgepast, een kind in huis

VerdriNkeN 

Kinderen kunnen al verdrinken in enkele centimeters wa-
ter. Het is dus uiterst belangrijk dat je er voortdurend bij 
blijft als je kleuter in bad gaat. Jonge kinderen kunnen 
zichzelf nog niet oprichten en beseffen ook niet dat ze 
onder water kunnen verdrinken, want de situatie is hen 
onbekend. Ze zullen dus ook geen alarm slaan. maak kin-
deren dus op tijd vertrouwd met water. En wie een zwem-
bad heeft, moet vanzelfsprekend extra waakzaam zijn. 

bijteN

Huisdieren zijn leuk maar maak ze op tijd vertrouwd met 
je kind. Beiden zijn immers onvoorspelbaar en dat is nu 
net iets waar bijvoorbeeld honden niet tegen kunnen. Blijf 
je huisdier naast je kind voldoende aandacht geven en 
leer het dat je kind een aparte plek heeft. Wil je peuter je 
hond aaien of knuffelen, dan moet dat rustig gebeuren. 
Vermijd ook duw- en trekspelletjes en houd steeds een 
oogje in ‘t zeil als kind en dier samen spelen in de tuin.

stoteN

Jonge kinderen grijpen graag naar alles wat op de tafel 
staat. maar als er een glas omvalt, kunnen ze zich daar-
aan snijden. Ook scherpe punten aan een tafel leiden 
maar al te vaak tot blauwe plekken. Zet je salontafel 
daarom nooit centraal in de woonkamer of zet ze opzij als 
je kind er speelt. Daarnaast zijn ook wegschuivende tapij-
ten en omkrullende hoekjes gevaarlijk. Bevestig ze dus 
aan de grond of plak er een antisliplaag op.

Kinderen hebben is erg fijn, tot ze op ontdekkingsreis vertrekken. Om kleine en grote 
ongevallen te vermijden, neem je best je voorzorgen. Want een huis kan van een speeltuin 
snel veranderen in een grote valkuil. De zeven meest voorkomende gevaren op een rijtje.

tekst GREET WOuTERS

ValleN

Vallen is het meest voorkomende ongeval bij kinderen. 
Het gebeurt ook heel gemakkelijk. Kinderen die vlakbij 
een raam spelen en hun speeltje weggooien, willen dat 
terug en hebben de neiging om op de vensterbank te krui-
pen of naar beneden te klimmen. Hetzelfde met geluiden 
die van buiten komen, daar willen ze op af gaan. Kleine 
kinderen kunnen niet goed hoogtes inschatten en verlie-
zen snel hun evenwicht. Een val kan dus tot ernstige let-
sels leiden. Raamsloten of kinderbeveiliging zijn aan te 
bevelen. Ook een antislipmat is handig. 

VergiftigeN

Kinderen zijn zo nieuwsgierig dat ze alles wat ze tegenko-
men willen proeven: make-up uit de handtas, medicijnen 
op het nachtkastje, ontstopper naast de wc of planten  
binnenshuis en in de tuin. Bewaar alles dus op een plaats 
waar ze niet bij kunnen en zet gevaarlijke producten zoals 
detergent niet onder de gootsteen maar achter slot en 
grendel. Je koopt trouwens best flessen met een kinder-
veilige sluiting, die is te ingewikkeld voor kinderhandjes. 

VerbraNdeN

De geur van eten is hét spoor dat kinderen graag volgen. 
Komt je kleintje in de keuken, zet hem dan meteen in de 
kinderstoel maar nooit in een draagzak. Zo blijven hete 
potten en pannen op een veilige afstand. Naast handjes en 
het gezicht is ook de maag van kinderen gevoelig voor 
warmte. Let er dus op dat je hun drankjes nooit langer dan 
twee minuten in de microgolfoven laat staan. Laat ze na 
het opwarmen ook nog dertig seconden in de oven staan.

klem gerakeN

Peuters die hun eerste pasjes zetten, ontdekken het liefst 
het hele huis. De deurstijlen zijn dan heel populaire hulp-
middelen om recht te blijven staan. Vele vingertjes ge-
raakten daardoor al klem doordat de deur plots dichtslaat 
door tocht of iemand die naar buiten gaat. Bij jonge kin-
deren kan dit slecht aflopen voor hun fijne motoriek. Een 
tip is om een tochtstrip onderaan de deur te plaatsen. 
Zeg uiteraard ook altijd duidelijk ‘nee’ als je peuter zich 
naar de deur begeeft. 

gevaren overzicHt
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Wat zijn de nieuwe 
oplichtingsfenomenen en 
hoe werkt camerabeveili-

ging eigenlijk? Vraag het aan Faroek 
Özgünes en je krijgt meteen een 
gedetailleerde uitleg. Die expertise 
deed hij op als journalist bij VTM 
Nieuws en als presentator bij 
programma’s als Telefacts Crime en 
Faroek. Zelf vindt hij het boeiend dat 
hij zijn kijkers kan waarschuwen voor 
oplichters. Maar er is meer. Eén op 
vier opsporingsberichten die hij in het 
afgelopen seizoen verspreidde in zijn 
programma Faroek, leidde tot een 
opheldering. Als er camerabeelden 
werden getoond, herkenden kijkers 
in de helft van de zaken de dader. 

uw werk draait roNd VeiligHeid. 

wat betekeNt VeiligHeid Voor u?

“Ik associeer veiligheid met onge-
stoord over straat kunnen lopen 
zonder het gevoel te hebben dat 
iemand je lastigvalt of achter je spullen 
aan zit. Als je je gsm op een terras 
vergeet, moet die er nog liggen als je 
teruggaat. En natuurlijk moet je je ook 
thuis veilig voelen. Je moet kunnen 
gaan slapen zonder drie keer het slot 
van de deur te checken, of zonder dat 
je bij elk geluid wakker schiet en denkt 
dat ze aan het inbreken zijn. Die 
huiselijkheid, de bescherming van je 
privédomein, vind ik belangrijk.”

Voelt u zicH Veilig iN VlaaNdereN?

“Ik woon in een kleine gemeente 
tussen Mechelen en Heist-op-den-
Berg die niet goed bereikbaar is. Ik 
bedoel, ik woon niet vlakbij snelwegen 
of op- en afritten, daar waar dieven-
bendes vaak toeslaan. Bovendien is 

Mechelen één van de gemeenten in 
België waar op alle invalswegen 
ANPR-camera’s hangen, of  
automatische nummerplaatherken-
ning. Van elke auto die passeert, wordt 
een beeld gemaakt. Als blijkt dat die 
nummerplaat gelinkt kan worden aan 
een misdrijf, dan gaat er een alarm af. 
Als ik Mechelen binnenrijd, wuif ik 
soms naar de camera. Gewoon als knip-
oog, om te zeggen: ik ben er weer!”

u beNt misdaadVerslaggeVer bij 

Vtm, Voelt u Nooit aNgst tijdeNs 

uw werk? u komt tocH iN coNtact 

met crimiNeleN?

“Waarvoor zou ik angst moeten 
hebben? Criminelen interviewen we 
niet over wat ze gedaan hebben. 
Meestal hebben we contact met de 
slachtoffers die naar een oplossing 

had. Het is cliché, maar een hond is 
altijd een waker geweest en zorgt dus 
op zijn minst voor een afschrikeffect. 
Dus heb ik dat met het gezin bespro-
ken. Mijn dochter wilde eigenlijk een 
chihuahua maar dat zagen we niet 
zitten (lacht). Mijn vrouw had al eens 
een Duitse dog gehad, dus besloten we 
om bij een kweker langs te gaan. Toen 
we binnenkwamen stonden vijf van die 
grote honden ons op te wachten. Die 
zijn echt heel groot! Als er zo een op 
zijn achterste poten gaat staan, is die 
groter dan ik. Het zijn lieve honden, 
maar ze komen omwille van hun 
grootte intimiderend over. Onze pup is 
nu een half jaar oud en heeft al het 
formaat van een gewone grote hond. 
Ze is nog niet eens volgroeid, dus  
dat belooft. Het geblaf alleen al is 
indrukwekkend. Al moeten bezoekers 
er nog wel aan wennen.”

dus geeN camerabewakiNg of 

driedubbele deureN Voor u?

“Niet meteen, camera’s zijn wel nuttig 
om daders te identificeren en je kunt 
ermee op je smartphone gealarmeerd 
worden bij inbraak. Maar dan zijn ze 
wel al aan het inbreken hé… Ik heb 
goede sloten op mijn deuren. Je moet 
natuurlijk je ramen en deuren niet 
open laten en dan denken dat er 
niemand gaat komen. Ooit kwamen 
we terug van een citytrip en ik zag dat 
de voordeur openstond. Maar er was 
niets gestolen, we hadden die deur 
waarschijnlijk laten openstaan… Dus 
als ik nu de deur dichttrek, dan moet 
die echt dichtslaan. Je zult bij ons ook 
nooit de sleutel onder de mat vinden. 
Je mag het inbrekers niet gemakke-
lijk maken hé.”

‘Als het te mooi is 
om waar te zijn, 
geloof het dan niet’
zoeken. Dan voel ik vooral medeleven. 
Sommige mensen zijn voor het leven 
getraumatiseerd of voelen zich niet 
meer veilig in hun eigen huis. Ik heb 
het geluk dat er bij mij thuis nog nooit 
inbrekers zijn geweest.”

wat doet u zelf om iNbrekers 

buiteN te HoudeN?

“Wij hebben een Duitse dog gekocht. 
Die kwam er eigenlijk nadat ik mij 
had geïnformeerd bij iemand over 
camerabewaking. Het eerste wat die 
persoon vroeg, was of ik al een hond 

‘ook ik werd al eens opgelicht’
Faroek Özgünes (50) is hét gezicht van de justitie- en misdaadverslaggeving bij VTM. 
Maar voelt deze man zich tussen alle criminelen zelf nog wel veilig in Vlaanderen? “Ja”, 
is het antwoord. “Tegenwoordig zijn er zoveel manieren om daders op te speuren, denk 
maar aan camerabeveiliging. Dat geeft mij een veilig gevoel.”

tekst GREET WOuTERS beeld NICO VAN DAM

interview

“ik heb het geluk dat er bij mij thuis nog nooit inbrekers zijn geweest.”
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u oNderzoekt oplicHtiNgs- 

feNomeNeN wat Hebt u al geleerd?

“Waar ik nog nooit van gehoord had, 
was cashtrapping. Dan haal je geld af 
uit de muur, je code wordt aanvaard 
en de machine begint te draaien. 
Maar er komt geen geld uit. Dus 
denk je dat er een defect is en je 
vertrekt. Maar wat blijkt? Oplichters 
steken een plastic plaatje voor de 
uitgang van het geld met dubbele 
plakband. Als het geld eruit komt, 
plakt het ertegen. Een half uur na 
de verrichting komen die oplichters 
hun buit ophalen. Onlangs hoorde 
ik zelfs dat dieven soms een fijne 
folie over het toetsenbord leggen, 
zodat ze perfect weten uit welke 
cijfers je code bestaat.” 

maar meNseN wordeN ook  Voor 

grotere bedrageN opgelicHt…

“Ja, bij de grote wisseltruc bijvoor-
beeld. Dat gebeurt bij mensen die hun 
huis verkopen. Er daagt een koper op 
in chique kleren, die belooft om het 
geld cash te betalen, met een percentje 
er bovenop. Vaak denken mensen dan, 
‘amai zo’n deftige zakenman die mijn 
huis wilt kopen!’. Dus gaan ze er op in. 
Ze spreken af in een hotelkamer en 
nemen zelfs een eigen scanner mee 
om te checken of het geld wel echt is. 
De oplichter reikt dan telkens een 
pakje biljetten aan, de verkoper scant 
die, waarop het pakje geld in een 
schuif van een bureau gestopt wordt. 
Als alles gescand is, worden alle 
biljetten snel in een zak gestopt en ga 
je naar huis. Maar eenmaal thuis vind 
je alleen maar krantenpapier in de 
zak. Wat is er gebeurd? Wel, in dat 
bureau zit een tweede oplichter 

als u geen journalist was, 
dan was u…

“Sowieso journalist geworden, 
maar wie weet is er ook wel 
een politieman aan mij 
verloren gegaan. Niet om het 
verkeer te regelen of boetes 
uit te schrijven, wel als 
rechercheur of onderzoeker.”

smart facts

‘Als ik Mechelen binnenrijd, wuif ik 
soms naar de bewakingscamera’

verstopt. Op het moment dat de eerste 
oplichter het geld in de schuif legt, 
haalt die tweede dat eruit en legt er 
vals geld voor in de plaats. Dat zijn 
dingen die nog altijd gebeuren.”

zelf al eeNs opgelicHt geweest?

“Ja, ik was als 17-jarige student in 
Londen en in een van die drukke 
straten werden we naar een winkel 
geleid waar ze van alles veilden. Er was 
een walkman van Sony die je voor 100 
Belgische frank kon kopen. Dat was 
toen je van het. Er werd een hele show 
verkocht. ‘Wie wil deze walkman 
hebben?’, riepen ze. ‘Ik!’, riepen we 
terug. Heel veel vingers gingen de lucht 
in. Uiteindelijk betaalde ook ik en nam 
zo deel aan een soort loterij. Onze prijs 
werd dan in een zwarte zak gestoken 
en na de verkoop moest iedereen snel 
naar buiten. Als je dan zag wat je 
gewonnen had, was dat een prul 
natuurlijk. Maar dan ben je zeventien 
jaar hé… Sindsdien heb ik altijd 
onthouden: als het te mooi is om waar 
te zijn, geloof het dan niet. Als ze 
zeggen: het is nu hét moment om te 
kopen, het is de kans van je leven. 
Forget it! Dat is het niet.”

“ik heb het geluk dat er bij mij thuis nog nooit inbrekers zijn geweest.”

3 VrageN aaN...

robby baeyeNs 

Zaakvoerder van 
Inbraakveilig.be 

■ welke preVeNtietecHNiekeN 

zijN Het populairst? 

“De elektronische beveiliging 
trekt het meest aan, hoewel 
degelijke sloten eigenlijk 
belangrijker zijn. Je moet het 
de inbreker zo moeilijk 
mogelijk maken. maar bij 
beveiliging denken velen 
onmiddellijk aan een alarm, 
ook omdat ze dat op tv zien. 
Pas op, een alarmsysteem 
heeft ook voordelen. Het 
schrikt de inbreker af en het 
waarschuwt je op je telefoon 
als er een inbreker is.”

■ welk budget is Nodig Voor 

eeN basisbeVeiligiNg?

“Voor een goede beveiliging 
moet je tussen 1.700 en 
3.000 euro rekenen. Daar 
heb je een mechanische 
beveiliging voor ofwel een 
basisalarmsysteem. 
Goedkoper kan, bijvoorbeeld 
als je het in een doe-het-
zelfzaak koopt.” 

■ waarop moeteN we letteN 

bij de aaNkoop VaN eeN 

beVeiligiNgscamera?

“Tachtig procent van de 
opnames van bewakingsca-
mera’s hebben onvoldoende 
kwaliteit om bij te dragen tot 
het oplossen van een misdrijf. 
Dat komt omdat de beeldkwa-
liteit heel slecht is. Vandaag 
moet je geen analoge camera 
meer kopen, maar een 
digitale. Die is veel moeilijker 
te installeren, maar daar 
herken je tenminste de 
inbreker mee op de beelden.”

	  

	  
	  

✔ Uw technische inbraakspecialist
✔ Eigen plaatsingsdienst
✔ 10 jaar garantie op de uitgevoerde werken

info@inbraaksafe.be ● www.inbraaksafe.com

Inbraakbeveiliging  
en Inbraakpreventie 

BEL 080012012 VOOR EEN GRATIS  
BEVEILIGINGSSTUDIE VAN UW WONING

U kan bij ons terecht voor:
• Veiligheidscilinders 
•	 Veiligheidssloten 
•	 Rozassen, beslagen en de daarbijhorende binnenschilden 
•	 Oplegsloten voor ramen, deuren en schuiframen 
•	 Meerpuntsluitingen voor houten, aluminium of PVC deuren 
•	 Automatische meerpuntsluitingen  
 voor kleine appartementsgebouwen 
•	 Aangepaste sluitplaten op maat 
•	 Slotenplannen 
•	 Veiligheidsdeuren 
•	 Inbouwkluizen 
•	 Veiligheidsfolie voor glas 
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‘Doe wat je kunt, maar hang de cowboy niet uit’
Weet jij wat je moet doen 
wanneer je iemand ziet 
verongelukken in het 
verkeer? De kans is  
groot van niet. Volgens 
cijfers van Touring en het 
Rode Kruis van vorig jaar, 
kan 87 procent van de 
Belgen geen hartmassage 
toepassen. En 49,5  
procent heeft zelfs  
nog nooit een cursus  
EHBO gevolgd.

tekst GREET WOuTERS

Mooi herfstweertje vandaag, denk 
je. Ideaal om nog eens te gaan 
joggen. Maar wat een fijn looptochtje 
moest worden, eindigt in mineur. 
Want onderweg kom je een vrouw 
tegen die bebloed op straat ligt. 
“Hallo!”, roep je. Geen reactie. Wat 
nu? Hoe check ik de ademhaling? 
Mag ik ze wel aanraken? Plots 
vervloek je jezelf dat je er nooit 
aan gedacht hebt om een EHBO-
opleiding te volgen.

“ik ViNd dat iedereeN een cursus 
EHBO moet volgen, vooral mensen 
als leerkrachten bijvoorbeeld. Toen ik 
in 1996 als student op Erasmus trok 
naar Oostenrijk, was ik jaloers op de 
discipline daar. Je kon je rijbewijs niet 
halen als je geen 12 uur EHBO 
gevolgd had. Die regel is in ons land 
nog niet ingevoerd. Nochtans denk ik 
wel dat het heel zinvol is.” Aan het 
woord is Katleen Abbeel, lesgever 
Eerste Hulp bij het Rode Kruis in 
Brasschaat. Zij zou iedereen aanraden 
om een EHBO-cursus te volgen. En 
waarom ook niet? Ze zijn zelfs gratis 
bij het Rode Kruis in heel België.
Veel van haar cursisten komen hun 
licht opsteken omdat ze zelf ooit in 
een noodsituatie verkeerden. Zo is er 

Frank Matheyssen uit Brasschaat. Hij 
volgde zo’n cursus samen met zijn 
zoon Harald. Aanleiding was het feit 
dat hij op een feestje meemaakte hoe 
iemand een hartaanval kreeg en hij 
niet wist wat hij moest doen. “We 
voelden ons er niet goed bij. Die man 
had hulp nodig, maar we wisten niet 
wat we moesten doen. Gelukkig had 
mijn vrouw een paar dagen eerder 
haar EBHO-cursus net beëindigd. 
Uiteindelijk bleek zij de enige die wist 
hoe ze moest reageren. Zoiets zet je 
niet snel uit je hoofd. Daarom zijn we 
nu hier, om de volgende keer wél te 
kunnen helpen.”

reaNimereN is een belangrijke 
vaardigheid. Maar het is maar een 
klein onderdeel van de hele EHBO-
cursus. En (gelukkig) is de kans dat je 
ooit een hartmassage moet uitvoeren, 

redelijk klein. Wat is er dan nog? 
Wondverzorging, bijvoorbeeld. Het is 
iets waarvan iedereen denkt het wel te 
kunnen, maar toch gebeurt het nog 

mensen gelinkt aan jeugd- of 
sportclubs doen er goed aan om hun 
geheugen eens op te frissen. Maar 
wanneer mag je dan wel helpen en 
wanneer niet? We zijn geen dokters, 
en voor hetzelfde geld grijpen we 
verkeerd in en maken we het alleen 
maar erger. Zelfs mensen die al een 
EHBO-brevet hebben, staan soms 
nog voor een raadsel. Abbeel: “Als je 
iets kunt doen, dan doe je dat best. Al 
is dat het noodnummer 112 bellen en 
bij het slachtoffer blijven. Er wordt 
uiteindelijk maar van je verwacht dat 
je eerstelijnshulp biedt. Sommige 
mensen hebben 20 jaar geleden een 
cursus reanimeren gevolgd, maar de 
richtlijnen daarover veranderen om 
de vijf jaar. Is het dan beter om niets 
te doen als iemand een hartstilstand 
krijgt? Nee, in dat geval kun je die 
kennis wel gebruiken.”

eigeNlijk kaN iedereeN bij  
nood gemakkelijk de vier stappen  
van EHBO uitvoeren. Dat betekent  
dat je in eerste instantie aan de 
veiligheid denkt. Ben je zelf niet in 
gevaar? En de omstaanders? Daarna 
kun je de situatie observeren en de 
hulpdiensten verwittigen. En pas dan 
kun je aan de verdere eerste hulp 
beginnen. Nog twijfels? Print dan de 
zes basisprincipes van eerste hulp in je 
hoofd. Op één staat ‘handel als 
eerstehulpverlener’. Abbeel: “Doe wat 
je kunt, maar hang de cowboy niet uit. 
Een gat maken in iemand zijn hals 
met een balpen zoals we in de films 
zien, leer je hier niet. Wat kun je wel 
doen? Hulp halen en eventuele 
obstakels rond het slachtoffer 
verwijderen.” Ook heel belangrijk is de 
psychosociale hulp. Praat met het 
slachtoffer. Verder werk je aan het 
comfort van de getroffene. Jaag alle 
ramptoeristen weg, zoek een dekentje 
of zorg voor schaduw. Eten of drinken 
geven, kun je dan weer beter niet 
doen. Vervolgens is het aangewezen 
dat je zelf rustig blijft. Want wat heeft 
de gewonde eraan als jij in paniek 
geraakt? Nog een belangrijk principe: 
vermijd besmetting. Dat kun je doen 
door niet in contact te komen met 
lichaamsvocht. En als laatste punt:  
hou rekening met de emotionele 
reacties nadien. Want zowel jezelf,  
als de omstaanders en het slachtoffer 
kunnen behoorlijk onder de 
indruk geraken.
 
tHuis , op Het werk, in de sportclub 
of op straat. Een ongeluk kan overal 
gebeuren en bij iedereen. Wil je 
vermijden dat je nodeloos moet 
toekijken? Dan is het misschien tijd 
om zo’n EHBO-cursus te volgen. “We 
volgen die niet om zeer specifieke 
dingen bij te leren, wel om de 
volgende keer mensen in nood te 
kunnen helpen. Want niets kunnen 
doen, voelde verschrikkelijk”, besluit 
Frank Mattheyssen.

‘Als je iets kunt doen, 
dan doe je dat best. Al 
is dat het noodnummer 
112 bellen en bij het 
slachtoffer blijven’ 
Katleen Abbeel

geregeld verkeerd. Amper 12,9 
procent van de Belgen weet hoe hij 
een bloedend slachtoffer op een 
correcte manier moet helpen. Vooral 

‘We volgen die niet 
om zeer specifieke 
dingen bij te 
leren, wel om de 
volgende keer 
mensen in nood 
te kunnen helpen. 
Want niets kunnen 
doen, voelde 
verschrikkelijk’ 
Frank Mattheyssen
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RAE Benelux bvba
Amsterdamstraat 28,  2321 Hoogstraten
Tel: +32 3 313 80 03, E-mail: info@rae.be

De technologie wordt reeds gebruikt bij 
verschillende brandweerkorpsen, civiele 
bescherming en enkele grote spelers in de 
chemische en petrochemische sector.
Daar het een vrij recente technologie betreft 
staan vele klanten hier nog sceptisch tegen-
over.  De uitgelezen expert op dit gebied is 
het bedrijf RAE Benelux by honeywell welke 
gespecialiseerd is in de ontwikkeling van 
PID-technologie en draadloze gasdetectie. 

Enkele voordelen aan  
draadloze gasdetectie zijn: 
• Eerst en vooral is het erg snel implemen-
teerbaar. Het is mogelijk om binnen de tien 
minuten een heel systeem op te zetten. 
Hierdoor bespaart men ook kostbare tijd.
• Geen onnodige bekabeling wat andere 
systemen wel nodig hebben.
• Kostenbesparend vanwege de totale zo-
nebewaking wat door 1 werknemer gevolgd 
kan worden.

“Dit is noodzakelijk bij bijvoorbeeld shut-
downs of rampen”, weet commercieel 
manager Daan Vermeulen.

Tevens dragen draadloze gasdetectoren 
bij tot een verhoging in veiligheid. Stel: een 
groepje mensen moet een locatie betreden 
waar mogelijk schadelijke componenten 
aanwezig zijn. Wanneer deze een draadloze 
detector meenemen, kan de commandopost 
iets verderop perfect volgen wat er gebeurt. 
Dankzij deze draadloze detectoren kunnen 
zij heel snel communiceren en actie onder-
nemen indien de situatie onveilig is of wordt.

Het bedrijf RAE Benelux by honeywell kan 
hierbij terugvallen op een uitgebreide kennis 
en ervaring. Ook biedt het een onklopbare 
service. Ze beschikken over de grootste 
verhuurvloot van de Benelux en kunnen 
zeer snel het gewenste materiaal leveren: 
binnen de 24u. 

Omdat de specifieke kennis over draadloze 
gasdetectie zo uniek is, werd het bedrijf op   
23 April 2013 overgenomen door Honeywell 
Analytics. Dit resulteert dat zij zich verder 
kunnen ontwikkelen in deze specifieke tak 
van de gasdetectie. “Onze trouwe klanten 
kunnen dus op beide oren slapen: zowel 
ons gamma als onze naam veranderen 
niet”, besluit Vermeulen. De toekomst van 
het bedrijf ziet er dus veelbelovend uit.

Wenst u meer info over (draadloze) gas-
detectie laat het dan niet na contact op te 
nemen met RAE Benelux by Honeywell. 

Draadloze gasdetectie: Snel en efficiënt
Meer en meer organisaties zijn erin geïnteresseerd: draadloze gasdetectie. 

advertorial

verkeerSveiligHeiD verDiePing

‘Oververmoeidheid is 
één van de grootste 
vijanden op de weg’ 
Danny Smagghe

‘Als je band lek is en je 
reservewiel is er nog 
erger aan toe, dan ben 
je natuurlijk de klos’ 
Danny Smagghe

Heb het maar eens voor. Je moet een 
dikke duizend kilometer rijden en 
tijdens het traject mag je op onbekend 
terrein halt houden op de pechstrook. 
De regen valt met bakken uit de lucht, 
de kinderen zijn lastig en je partner 
komt op de proppen met het 
onvermijdelijke: ‘Tja, jij vond die 
check-up van de auto weer niet nodig 
hé…’ Er zit niets anders op dan met de 
handen in het natte haar te wachten 
op de takeldienst. Maar tijd voor het 
goede nieuws nu. Want al deze ellende 
kun je vaak voorkomen door voor je 
vertrek tijdig met een aantal zaken 
rekening te houden. Of het nu met de 
auto, moto of het vliegtuig is, een 
voorspoedige reis begint met een 
goede voorbereiding. 

Vorige zomer ontving Touring 
Reisbijstand net geen 50.000 
oproepen. “Mensen die last minute 
vertrekken, bijvoorbeeld door het 
slechte weer in eigen land, lopen het 
grootste risico. Hun voorbereiding is 
beperkt en dan kan er sneller iets mis 
gaan”, vertelt Danny Smagghe, 
woordvoerder van Touring. En juist 
die voorbereiding kan nochtans heel 
wat ellende voorkomen. Alles begint 
met het startklaar maken van de auto. 
Het vakantieverkeer is meestal druk 
en het traject kan erg lang zijn. Dat 

een veilig ticket naar de zon 
Vakantie, dat is in de 
eerste plaats genieten. 
Maar iedereen kent wel 
die dekselse ‘Murphy’ die 
om de hoek op de loer ligt. 
Een lekke band, motorpech 
of belangrijke medicatie 
vergeten. Het smaakt zuur.

tekst DAAN VANSLEMBROuCK

betekent dat de staat van je banden 
tiptop moet zijn. En dat geldt zowel 
voor de winter als voor de zomer. “De 
bandendruk moet iets omhoog als de 
auto zwaar geladen wordt en vergeet 
ook niet het reservewiel te checken. 
Mensen vergeten dat al te vaak. Maar 
als je band lek is en je reservewiel is er 
nog erger aan toe, dan ben je 
natuurlijk de klos.”

Naast de baNdeN moet de auto 
uiteraard een technische check-up 
krijgen bij de garagist. Motorolie, 
remvloeistof, koelvloeistof... Allemaal 
zaken waar we meestal niet zo veel van 
af weten en als we er van horen, is het 
helaas meestal te laat. Tijdig checken is 
de boodschap.  Smagghe duidt ook op 
het belang van het correct laden van de 
auto. “In bochten gaat een 

volgestouwde auto sneller slingeren. 
Bovendien wordt de remafstand groter. 
Pas daarom je rijgedrag aan, anticipeer 
en verdeel de bagage zoveel mogelijk. 

zorg ook Voor een ‘reisapotheek’, een 
koffertje met alle noodzakelijke 
oplapmiddelen, gaande van medicatie 
tegen diarree tot insectenzalf. Reis je 
met kinderen, hou er dan ook 
rekening mee dat ze zich snel 
vervelen. Spelletjes kunnen soelaas 
brengen, maar de nieuwe technologie 
zoals draagbare dvd-spelers en iPads 
houden uw kroost zeker enkele uren 
stil. Tenslotte wijst Smagghe ons nog 
op de gevolgen van oververmoeid-
heid. “Eén van de grootste vijanden op 
de weg. Vertrek altijd uitgerust en stel 
geen aankomstuur voorop. Je bent er 
op gefocust en dat zorgt alleen maar 
voor stress. Als je steeds de neiging 
krijgt om van houding te veranderen 
of vaak met je ogen knippert, weet 
dan dat je beter even halt houdt of je 
partner laat overnemen.” 

reizeN met de auto vraagt een goede 
voorbereiding, maar wie denkt dat 
een vliegreis minder checklistjes 
omvat, kan wel eens bedrogen 
uitkomen. Wie op vliegvakantie 
vertrekt, moet ook vooraf bekijken 
welke papieren hij nodig heeft. 
Volstaat een gewone identiteitskaart? 
Heb je een visum nodig? Moet je 
inentingen hebben? Iedere vliegreis 
vraagt een op maat gemaakte 

Leg ook geen voorwerpen op de 
hoedenplank. Bij een noodstop worden 
ze naar voren gekatapulteerd met een 
kracht die vele malen groter is dan hun 
eigen gewicht.”

voorbereiding. Hou er ook rekening 
mee dat dergelijke dingen tijdig 
moeten aangevraagd worden. De 
dienst communicatie Brussels 
Airport wijst ook op het belang van 
naamkaartjes in elke valies of 
handbagage. Een klein percentage 
koffers gaat voorgoed verloren. Dat 
laatste kun je echter zelf vermijden 
door niet alleen een label te bevesti-
gen aan de buitenkant van je koffers, 
maar door er ook aan de binnenkant 
een visitekaartje in te stoppen. 
Dezelfde tip geldt ook voor andere 
spullen: denk maar aan je fototas, je 
strandzak, je gymspullen, je golfclubs 
of je sporttas. En niet vergeten 
natuurlijk dat er nog steeds geen 
vloeibare producten mee mogen aan 
boord van het vliegtuig. Belangrijk is 
ook dat ouders beseffen dat de 
luchthaven geen speeltuin is! Laat 
kinderen niet spelen op roltrappen, 
met bagagedragers of met karretjes. 
Voor je het weet gebeuren er 
ongelukken en begint je reis met een 
valse noot.



12 exPertPanel  verzekeren

“Een goede verzekering heeft zijn prijs. Consumenten 
zijn niet alleen tevreden met het onderschrijven van 
een polis, zij wensen ook een goede service, eerlijk 
advies en een frequente opvolging. Ik vind dat de 
adviseur de consument zo goed mogelijk moet 
informeren, zodat de kleine lettertjes overbodig zijn. 
Consumenten moeten trouwens opletten met 
zogezegde ‘onafhankelijke’ makelaars. Want ook die 
zullen de voorkeur geven aan het product waar ze het 
meest aan verdienen. Onder ‘onafhankelijk’ moet je 
verstaan dat er via die tussenpersoon, via verschillende 
kanalen, gelijkaardige producten kunnen aangeboden 
worden. Volgens mij een belangrijke nuance.”

“Dan zou ik zeker een onafhankelijke rechtsbijstands-
verzekering aanraden. De ideale polis om juridische 
geschillen en belangenvermenging te voorkomen. 
Bovendien liggen de erelonen van advocaten, als het 
effectief tot een rechtszaak zou komen, heel hoog. De 
rechtsbijstandverzekering vangt dit op. Verder zouden 
loontrekkenden zeker een verzekering tegen 40 
procent loonverlies moeten nemen. Voor zelfstandi-
gen, die nog veel kwetsbaarder zijn bij arbeidsonge-
schiktheid, is dit sowieso een evidentie. Wanneer je 
een auto koopt via financiering, zou ik ook een 
schuldsaldoverzekering afsluiten. Daar wordt heel 
vaak niét aan gedacht. En ten slotte een spaarverzeke-
ring op maat (met optioneel aanvullende waarborgen) 
om je levensstandaard veilig te stellen.”

“Goed verzekerde mensen zijn helaas nog steeds in de 
minderheid. De meerderheid maakt zich zorgen om 
materiële schade, maar staat te weinig stil bij de 
financiële gevolgen van bijvoorbeeld arbeidsonge-
schiktheid. Zo zijn verzekeringen tegen 40 procent 
loonverlies voor loontrekkenden vandaag geen 
overbodige luxe. Zeker omdat ik vaak merk dat 
klanten meerdere financiële verplichtingen zijn 
aangegaan, waardoor er in dat gezin niet veel mag 
fout gaan om tot financiële rampen te komen. De 
gouden tijd van sparen ligt sowieso achter ons. 
Daarom zijn een goede verzekering en deskundig 
advies absoluut aan te bevelen.”

“Eerst en vooral moet je je eigen situatie analyseren. 
Stel jezelf daarbij de vraag: wat vind ik belangrijk? 
Iedereen heeft immers andere, specifieke noden en 
behoeften. Daarna zoek je een partner die tegemoet 
komt aan je verwachtingen. Een onafhankelijke 
makelaar kan daarbij de meest uitgebreide keuze en 
vergelijkingen bieden (verschillende maatschappijen). 
Ten slotte moet je zoeken naar een goede verhouding 
tussen prijs en kwaliteit. Daarbij moeten de risico’s 
voldoende gedekt zijn. Maar je moet opletten voor 
oververzekering. Dit alles resulteert in een gepersonali-
seerd verzekeringspakket, dat de verzekerde een goed 
overzicht biedt van alle verzekerde waarborgen, maar 
ook van de niet-verzekerde waarborgen.”

“De meeste mensen kennen en onderschrijven de 
brand- en familiale verzekeringen. Die kunnen 
financiële catastrofes voorkomen zonder dat de 
premies erg duur zijn. Er zou wel meer aandacht 
mogen zijn voor persoonsverzekeringen. Door de 
vergrijzing wordt het belangrijker dat mensen zelf 
instaan voor hun pensioen. Pensioensparen, en bij 
uitbreiding langetermijnsparen, zijn dan ook onont-
beerlijk. Met de fiscale aftrek als mooi pluspunt. 
Daarnaast worden de medische zorgen steeds 
uitgebreider en duurder, waardoor een uitgebreide 
hospitalisatieverzekering aan te raden is. Ook 
belangrijk bij verblijf in het buitenland, omdat  
de medische zorgen daar nog veel duurder zijn. 
In het verlengde hiervan kan ook een uitgebreide 
(reis)bijstand interessant zijn.” 

“Nee. Telkens weer valt het op hoe mensen via diverse 
kanalen (hun makelaar, bank, rechtstreekse verzekeraar, 
kredietkaarten...) wel degelijk verzekerd blijken te zijn 
voor allerlei zaken, maar zelden een goed overzicht 
hebben op de inhoud van hun verzekeringsportefeuille. 
Dat levert dan een kluwen aan contracten en contact-
personen op, met alle mogelijke risico’s: dubbele 
verzekeringen of – erger nog – ongekende hiaten in het 
verzekeringspakket. Mensen kennen ook vaak 
onvoldoende de waarborgen van hun verzekeringen. 
Of ze zijn zich niet bewust van de impact van sommige 
clausules. Conclusie: mensen besteden jaarlijks 
doorgaans wel een groot budget aan verzekeringen, 
maar zijn onvoldoende verzekerd volgens hun 
specifieke behoeften en risico’s.”  

“Wij stellen vast dat rechtzoekenden vaak geen idee 
hebben van wat hun afgesloten verzekering concreet 
inhoudt, laat staan de verschillen kennen tussen de 
verschillende (rechtsbijstands)verzekeringen. Maar er 
zijn vaak grote verschillen tussen de omvang van de 
dekking bij de diverse rechtsbijstandspolissen. Het is 
volgens mij niet noodzakelijk te werken met een 
onafhankelijke makelaar, maar wel dat je een beroep 
doet op een makelaar die de verzekerde goed infor-
meert over zijn/haar rechten en plichten. Wij adviseren 
de verzekerde in ieder geval steeds de algemene 
voorwaarden op te vragen en grondig door te nemen 
zodat men zijn/haar rechten kent wanneer er zich een 
schadegeval zou voordoen.” 

“Ik ben voorstander van het idee om een familiale 
verzekering verplicht te maken. Veel mensen denken 
dat een familiale verzekering slechts nuttig is wanneer 
je kinderen of eigendom hebt. Maar niets is minder 
waar. Een familiale verzekering komt immers tussen bij 
elke onopzettelijke schade die je veroorzaakt. Ze 
beperkt zich dus niet tot de schade die veroorzaakt is 
door kinderen. De gevolgen van dergelijke onopzette-
lijke schadegevallen kunnen zeer hoog oplopen. Daar 
kunnen zowel de veroorzaker van de schade als de 
schadelijder de dupe van zijn. Een familiale verzekering 
verplicht maken, kan deze problemen voorkomen.”

Heb je de 
iNdruk dat 
meNseN 
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welke  
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zekerheid 
voor alles?
De meeste verzekeringen in ons land zijn niet verplicht, hoewel ze heel 
wat ellende en financiële perikelen kunnen voorkomen. Zijn we ons 
voldoende bewust van de risico’s die we lopen, en hoe we onszelf en 
onze omgeving optimaal kunnen beschermen?

tekst HANNES DEDEuRWAERDER

“In onze praktijk stellen wij vaak vast dat veel mensen 
bijna niet verzekerd zijn voor rechtsbijstand. De kosten 
en het ereloon van een advocaat vormen dan ook vaak 
een struikelblok om een procedure op te starten. De 
rechtszoekende is zich vaak ook niet bewust van zijn/
haar afgesloten verzekeringen en de daaruit vloeiende 
rechten. Zo denk ik bijvoorbeeld aan het feit dat een 
familiale verzekering niet alleen tussenkomt bij 
onopzettelijke schade aan derden, maar vaak ook 
rechtsbijstand biedt om de eigen schade te recupereren. 
Bijna niemand weet bijvoorbeeld dat je bij burenhinder 
vaak gratis een beroep kunt doen op rechtsbijstand.” 
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meest VoorkomeNde 
arbeidsoNgeValleN

Dagelijks worden gemiddeld zo’n 400 werknemers 
het slachtoffer van een arbeidsongeval. Dat kan 
gaan van iets banaals tot een ernstige blessure. 
Helaas vinden jaarlijks ook tientallen mensen de 
dood binnen hun werkomgeving. Dit zijn alvast de 
meest voorkomende ongevallen op het werk. 

■ oNgeVal door eeN Valpartij

Denk niet meteen aan een cartooneske valpartij, 
waarbij een collega uitglijdt over een bananenschil, 
maar zie het ruimer. Een valpartij is snel gebeurd 
en kan voorkomen bij bedienden (de trap), maar 
uiteraard ook bij arbeiders (bouwwerven) en op 
straat. Wanneer iemand valt, op weg naar z’n 
werk, wordt dat ook als een arbeidsongeval 
beschouwd. Woon-werkverkeer wordt aanzien als 
een verlenging van de werkplaats. Twee tips die 
we nog kunnen meegeven: wees voorzichtig en  
kijk uit je doppen. 

■ oNgeVal door Het optilleN VaN lasteN

De klassieke ‘lumbago’ komt hier uiteraard om de 
hoek piepen. Ook hier scoren zowel arbeiders als 
bedienden. De arbeiders zullen hier meer gewicht 
in de schaal leggen, want in de bouw of op andere 
werkplaatsen waar veel lasten moet getild worden, 
is het risico op rugletsels veel groter. Wie het 
gewoon is van veel op te tillen, kent wellicht de 

knepen van het vak. Wie slechts af en toe eens  
een doos kopieerpapier moet optillen, raden we 
dan ook aan om mooi door de knieën te buigen,  
de armen en benen het werk te laten doen en de 
rug te sparen. 

■ sNijwoNdeN/oNgeValleN door coNtact  

met eeN sNijdeNd Voorwerp

Dit kan gaan van een snijwondje die de directie-
secretaresse heeft opgelopen door met haar vinger 
over een velletje papier te glijden tot ernstige en 
diepe snijwonden veroorzaakt door machines, 
messen of scherpe voorwerpen. Belangrijk bij dit 
gegeven zijn de werkpostfiches, waardoor de 
werknemer de gevaren vooraf kent en ze dus goed 
kan inschatten. Een goede risicoanalyse van de 
machines zorgt er bovendien voor dat het risico  
op snijwonden tot een minimum wordt herleid. 

‘Negentig procent 
van de preventie kost 
meer moeite dan geld’
Guy Linten

‘Veiligheid is 
een belangrijk 
onderdeel, maar 
welzijn gaat een 
stuk breder’ 
Karine Eerdekens 

Ondanks de vele preventiemaatrege-
len vinden er jaarlijks gemiddeld nog 
zo’n 145.000 arbeidsongevallen plaats. 
Dat blijkt uit studies van het Fonds 
voor Arbeidsongevallen. Dat cijfer lijkt 
groot, maar er is al een lange weg 
afgelegd. Ruim vijf jaar geleden stond 
de teller nog op 165.000 en, schrik niet, 
 begin jaren negentig klokte men af op 
280.000 arbeidsongevallen op 
jaarbasis. We kunnen spreken van een 
halvering binnen een tijdspanne van 
twintig jaar. Toch blijven veiligheid en 
preventie op de werkvloer een 
absolute noodzaak binnen de 
samenleving. Guy Linten is preventie-
adviseur-coördinator binnen het 
gemeenschapsonderwijs Vlaanderen 
(GO!). Met 30.000 werknemers en 
meer dan 300.000 leerlingen een 
werkgever om u tegen te zeggen. 
“Weinig mensen weten dat leerlingen 
wettelijk als ‘werknemers’ aanzien 
worden als ze in praktijkafdelingen 
meedraaien. Ik denk dan aan de 
bakkerij, de hout- of metaalafdeling”, 
vangt Linten aan. “Ongevallen binnen 
het BSO en TSO liggen dan ook hoger 
dan in het ASO.”

biNNeN Het gemeenschapsonderwijs 
werd in 2000 één gemeenschappelijke 
preventiedienst opgericht voor de 28 
scholengroepen in Vlaanderen. Zo’n 
23 preventieadviseurs zetelen in die 
gemeenschappelijke preventiedienst. 
“Maandelijks komen wij samen in 
Brussel en bespreken we alle ongeval-
len. Iedere aanwezige heeft een 
specialiteit binnen preventie. Iemand 
is onderlegd in brandveiligheid, 
iemand anders in explosiegevaar of in 
legionellabacterie in de douches. 
Kortom, we versterken elkaar en leren 

Preventie: een veiligheidstoer op de werkvloer
Hoe veiliger de werkvloer, 
hoe kleiner de kans dat 
er je als werknemer iets 
overkomt. Voorkomen is 
beter dan genezen, maar 
niet voor elke kwaal is een 
gepaste behandeling.

tekst DAAN VANSLEMBROuCK

maandelijks van de individuele 
ongevallen.” Daarnaast is elke school 
verplicht om een contactpersoon te 
hebben. Hij onderhoudt de contacten 
met de preventieadviseur van de 
gemeenschappelijke scholengroep. 
Een wisselwerking die ook in 
omgekeerde richting geldt. “Als  
wij vragen hebben, moeten we die 
kunnen stellen. Maar als de contact-
persoon preventie en bescherming 
van de school met een probleem 
inzake veiligheid zit, kan die ook  
bij ons terecht.”

guy liNteN Vertelt ons dat er 
dagelijks 500 ongevallen gebeuren.  
De meeste met leerlingen die dus 
onder dezelfde wetgeving vallen als 
personeel. “In de afdeling hout 
gebeuren de meeste ongevallen. 
Schaaf- en snijwonden pieken in die 
sector niet zelden.” Wat de leerkrach-
ten betreft, is er een uiteraard een 

verschil tussen theorieleerkrachten en 
mensen die met de praktijk bezig zijn. 
Die laatste groep werkt met gevaar-
lijke machines, ovens, messen, zagen, 
boren… Het risico is uiteraard groter. 
Binnen het onderwijs kun je perfect 
de vergelijking maken tussen 
bedienden en arbeiders. Net zoals 

arbeidsongeval. Dat vinden wij  
nog steeds te veel. We zouden dat  
op termijn willen terugbrengen  
tot de helft.” 

Hoe Hij dat wil doen, klinkt simpel. 
Linten wil meer onderwijsuren krijgen 
voor preventie. “Kijk, als die werkne-
mers geen ongeval krijgen, zouden ze 
theoretisch ingeschakeld kunnen 
worden voor de veiligheid. We ijveren 
al langer bij de verschillende directies 
voor die investering.” Preventie ligt 
dus voor een stuk in handen van de 
directie en bijgevolg ook bij het 
Ministerie van Onderwijs. “Al te vaak 
krijg ik te horen dat er geen geld en 
geen tijd is. Dat eerste kan ik 
begrijpen, dat tweede ligt moeilijker. 
Negentig procent van de preventie 
kost meer moeite dan geld. Dat 
moeten we toch kunnen hard maken. 
De andere tien procent kost inderdaad 
geld, vooral naar infrastructuur en 

algemene beveiliging toe, en daar 
knelt het schoentje al te vaak.”
Scholen kunnen dus terecht bij de 
preventieadviseur van de school en bij 
het overkoepelende preventieorgaan 
van de gemeenschappelijke scholen-
groep. Die staan er echter niet alleen 
voor, want ook zij krijgen onafhanke-
lijk advies van een extern bureau. Dat 
geldt ook voor kleinere kmo’s en/of 
grotere bedrijven. Bedrijven zijn 
trouwens verplicht om zich aan te 
sluiten bij een extern adviesorgaan. 
Zodra er één werknemer in dienst is, 
moet dit al gebeuren. Karine 
Eerdekens is directeur risicobeheer-
sing bij Mensura en vertelt dat zij in 
de meeste gevallen een basisopdracht 
te vervullen heeft bij een specifiek 
bedrijf. “Dat houdt in dat wij binnen 
een zekere periodiciteit de firma 
doorlichten op het vlak van welzijn. 
Veiligheid is daar een belangrijk 
onderdeel van, maar welzijn gaat een 
stuk breder. Ook de werkomstandig-
heden, de hygiëne en de aanwezigheid 
van pakweg voldoende verluchting 
worden tegen het licht gehouden.”

meNsura functioneert als een 
onafhankelijk adviesorgaan en 
begeleidt werkgevers wanneer er zich 
bijvoorbeeld een arbeidsongeval 
voordoet. “Wij stellen dan een 
actieplan op”, legt Eerdekens uit. “De 
werkgever moet de preventiemaatre-
gelen, opgesomd in het plan, uitvoeren 
zodat ongevallen zich in de toekomst 
niet meer kunnen voordoen.” Grote 
bedrijven, die over een eigen medische 
cel beschikken en één of meerdere 
preventieadviseurs in dienst hebben, 
zijn niet verplicht om zich aan te 
sluiten bij een extern orgaan. “Toch 
vragen ze vaak advies”, besluit 
Eerdekens. “Wij bieden ook heel vaak 
specifieke ondersteuning aan 
preventieadviseurs. Stel dat er een 
nieuwe complexe machine in gebruik 
wordt genomen. Dan maken wij een 
risicoanalyse zodat de veiligheidsvoor-
schriften in kaart worden gebracht en 
het risico op een ongeval zo laag 
mogelijk wordt. Dat is sowieso de 
hoofdbetrachting. Beter voorkomen 
dan genezen.”

praktijkleerkrachten wordt die laatste 
groep vaker blootgesteld aan 
beroepsrisico’s. Linten staaft zijn 
inzicht met interessant cijfermateriaal: 
“Honderd full-time collega’s zijn 
jaarlijks onbekwaam door een 
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‘Vaak zorgt de confrontatie met een 
arbeidsongeval voor een wake-up call en 
worden maatregelen genomen om dergelijke 
ongevallen in de toekomst te vermijden’

een preventief verkeersveiligheids-
beleid, zodat de onderneming het 
aantal arbeidsongevallen met dodelijke 
of ernstige letsels kan verminderen. 
Centraal staat het ontwikkelen van een 
verkeersveiligheidscultuur, waarin een 
draagvlak gecreëerd wordt door 
werknemers te informeren, te sensi-
biliseren en te begeleiden. Cruciaal 
hierbij is dat de bedrijfstop deze 
cultuur actief ondersteunt, communi-
ceert en zelf het goede voorbeeld geeft. 
Concrete initiatieven die werkgevers 
kunnen nemen, zijn bijvoorbeeld een 
opfrissingscursus volgen van de weg-
code of deelnemen aan een sensibilisa-
tiecampagne of aan workshops rond 
sociaal en defensief verkeersgedrag. 
Andere algemene maatregelen zijn het 
responsabiliseren van werknemers die 
een verkeersinbreuk hebben gepleegd 
en het verkeersveiliger maken van de 
eigen bedrijfssite. 

Het goede Nieuws is dat verkeers-
veiligheidspreventie geen kost is,  
maar een investering. Naast financiële 
voordelen leidt een proactieve 
benadering ook tot concurrentievoor-
delen, door een betrouwbare reputatie 
en een positief bedrijfsimago. Helaas is 
het veiligheidsbeleid binnen onderne-
mingen nog vaak begrensd tot de 
arbeidsomstandigheden op de werk-
vloer. Aandacht voor verkeersveiligheid 
blijft nog vaak beperkt tot specifieke 
sectoren zoals het wegtransport. 
Gezien het hoge aandeel arbeidsonge-
vallen op de weg en de vaak grote ernst 
van deze ongevallen, is dit niet terecht. 
Verkeersveiligheid zou deel moeten 
uitmaken van het veiligheidsbeleid 
van elke onderneming.

een investering 
die loont?!
Arbeidsongevallen 
gebeuren niet enkel op 
de werkvloer. Verkeers-
ongevallen op weg naar 
en van het werk of tijdens 
dienstverplaatsingen zijn 
ook arbeidsongevallen. En 
ze verdienen aandacht.

tekst STIJN DANIëLS EN EVELIEN 

POLDERS, VERBONDEN AAN DE 

uHASSELT – INSTITuuT VOOR MOBILITEIT

In Europa zijn 6 op de 10 dodelijke 
arbeidsongevallen eigenlijk 
verkeersongevallen. Doordat deze  

arbeidswegongevallen directe en 
indirecte gevolgen hebben voor de 
maatschappij en de onderneming lopen 
de kosten van deze ongevallen jaarlijks 
op tot 2 à 3 procent van het Europese 
Bruto Nationaal Product. Daarnaast 
hebben arbeidsongevallen met 
blijvende arbeidsongeschiktheid of een 
dodelijke afloop een grote impact op  
de werknemer, zijn naaste omgeving  
en de werkgever. Toch onderschatten 
werkgevers vaak de gevolgen. 

Vaak zorgt de confrontatie met een 
arbeidsongeval voor een wake-up call 
en worden maatregelen getroffen om 
dergelijke ongevallen in de toekomst te 
vermijden. Maar voorkomen is beter 
dan genezen en ondernemingen 
kunnen ook zelf proactief actie 
ondernemen. Er bestaat sinds  
enkele jaren zelfs een internationale 
ISO-norm voor verkeersveiligheid. 
Deze norm beschrijft de eisen voor  

Het goede nieuws is dat verkeersveiligheidspreventie geen kost is, maar een investering.

Managing partner Bart Van 

Waeyenberge: “Concreet zijn 

wij gespecialiseerd in volgsys-

temen voor mobiele objecten 

– auto’s , vrachtwagens, trailers, 

werfmateriaal, enzovoort – 

die zo gemakkelijk kunnen 

gelokaliseerd en gevolgd 

worden. Hiermee kan de mana-

ger zijn fl eet effi ciënt in kaart 

brengen en zijn dispatching op-

timaliseren: wie is bijvoorbeeld 

waar op de baan, en wie kan dus 

het snelst worden ingezet om 

een interventie bij de volgende 

klant te gaan doen?” 

Maar de lokalisatieproducten 

kunnen nog op een andere 

manier worden ingezet. Vaak 

heeft een ondernemer tegenover 

de verzekeringsmaatschappij 

bepaalde verplichtingen, vooral 

waar het de aankoop van duur-

dere wagens betreft – type BMW 

of Mercedes. De maatschappij 

kan die wagens weliswaar ver-

zekeren tegen diefstal, maar zal 

daar misschien een verplichting 

tegenover plaatsen: een systeem 

dat in de wagen wordt geplaatst, 

waardoor die op elk moment 

kan worden teruggevonden en 

geïmmobiliseerd. Een begrijpe-

lijke eis: een maatschappij die 

10.000 wagens moet verzekeren 

tegen een kapitaal van 80.000 

euro per wagen, zal niet willen 

dat 10 procent daarvan het 

eerste jaar gestolen wordt.

“Wij leveren hier concreet 

een INCERT gecertifi ceerd 

product voor aan die je ook 

bij huisalarmsystemen te-

rugvindt”, verduidelijkt Van 

Waeyenberge.“Wanneer de 

wagen gestolen wordt, kan de 

klant 24 uur op 24 de meldkamer 

bereiken. Die zal, na contact met 

de politie, meteen de wagen 

weten te lokaliseren en immobi-

liseren. Op die manier wordt het 

diefstalrisico tot nul herleid.” 

“Wat ons uniek maakt”, voegt 

Van Waeyenberge nog toe, is 

dat wij niet alleen systemen 

ontwikkelen voor (vracht)

wagens, maar ook voor tractors, 

opleggers, aanhangwagens, 

bulldozers, kranen, enzovoort – 

kortom, al het rijdende 

materiaal dat vaak op de 

– slecht of zelfs niet bewaakte – 

werf wordt achtergelaten en 

eveneens diefstalgevoelig is.”

Niet alleen grote bedrijven 

komen trouwens in aanmerking 

voor de service van GeoTracer. 

“Wij bieden onze producten 

aan op maat van corporate 

bedrijven, kmo’s, zelfstandigen 

en particulieren. Bovendien 

moet je geen IT-specialist zijn 

om er mee aan de slag te 

gaan, want wij streven naar 

gebruiksvriendelijke software, 

ondersteund door uitstekende 

dienstverlening”, besluit de 

managing partner.

GeoTracer
Tel +32 9 335 61 35 
E-mail info@geotracer.be 
www.geotracer.be

Beheer van bedrijfsvoertuigen is één van dé uitdagingen van 

hedendaagse ondernemingen, met aandachtspunten als time 

management, antidiefstalmaatregelen, en track & trace. GeoTracer 

heeft hier verschillende allround IT-oplossingen voor in huis.

GeoTracer laat mobiliteit rijmen met veiligheid
ADVERTORIAL
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Volgens alle criteria blijft België een erg 
veilig land. Toch neemt ook bij ons het 
aantal inbraken en diefstallen jaar na jaar 
toe. Veel mensen willen daarom graag 
hun huis of bedrijf in de gaten houden, 
ook als ze niet thuis zijn. Met de nieuwste 
generatie IP-camera’s van Foscam is dat 
geen probleem. Zelfs niet in het donker.

FOSCAM-CAMERA’S, 
DA’S EEN VEILIG GEVOEL

Wie zijn eigendommen wil bewaken, komt al 
heel snel bij een beveiligingscamera uit. Die 
heeft dan ook zo zijn voordelen. Je kunt zo-
veel camera’s hangen als nodig, terwijl je als 
mens maar op één plaats tegelijk kunt zijn. 
Een bewakingscamera schrikt ook criminelen 
af, veelal kiezen ze precies dat pand uit waar 
er geen camera’s zijn. En als er toch ingebro-
ken wordt, kunnen dankzij de camerabeelden 
de dieven vaak toch nog geklist worden. 

Er zijn trouwens nog meer toepassingen te 
bedenken dan pure diefstalbeveiliging. Ook 
in de ouderenzorg of in kinderdagverblijven 
bewijzen camera’s hun nut. Je kunt er ook het 
weer mee in de gaten houden, of de stal van 
je paarden bijvoorbeeld. 

De camera’s van Foscam worden gedistribu-
eerd door Euport uit het Nederlandse Gronin-
gen. Hun dealernetwerk omvat winkels in on-
der meer België, Nederland en Denemarken. 
Foscam heeft letterlijk tientallen modellen 
in de aanbieding, maar één ding hebben ze 
gemeen, zegt Harro Dik van Euport. “De prijs-

kwaliteit-verhouding van Foscam is onge-
evenaard. Ze bieden een zeer hoge kwaliteit 
voor een heel schappelijke prijs. Het zijn niet 
de allergoedkoopste camera’s, maar je krijgt 
nergens meer waar voor je geld.” 

Het is ook uitkijken als je de laagste prijs-
regionen opzoekt, waarschuwt Dik. “De 
ondersteuning naar de eindklant laat dan wel 
eens te wensen over. Of de software wordt 
nooit geüpdatet. Bij Foscam komen er heel 
regelmatig nieuwe fi rmwares uit voor de 
camera’s en die zijn uiteraard gratis.” 

Beelden bekijken op je smartphone
De nieuwste trend in camera’s is dat je ze 
aan het internet kunt koppelen. Zo kan je de 

beelden op je tablet, smartphone of pc be-
kijken, waar ook ter wereld. Klinkt geweldig, 
maar is dat niet moeilijk om te installeren? 
Bij Foscam alvast niet, zegt Dik. “Iedereen 
met een beetje feeling voor computers 
heeft dit zo geregeld. Meestal moet je ge-
woon een QR-code scannen met je telefoon 
en je hebt verbinding. Je moet dus geen rare 
dingen uithalen met je router, het is echt 
plug and play.” 

Ook wat de functionaliteiten betreft, zit 
Foscam in de kop van het peloton. Harro Dik: 
“We hebben draadloze camera’s met WiFi en 
we hebben camera’s die je met een ethernet-
kabel aan het internet hangt. In die catego-
rie zitten er ook modellen die Power over 

Ethernet bieden: langs één kabel sturen ze 
hun beelden uit en krijgen ze stroom binnen. 
Handig als je een nette installatie wilt en er is 
geen stopcontact in de buurt.” 

Het opnemen van de beelden doe je op 
een PC of een NAS (een opslagschijf in je 
netwerk). Voor wat grotere installaties zijn er 
zelfs digitale recorders.

Licht in het donker
Sommige Foscam-camera’s kan je ook of af-
stand laten bewegen, zodat je met één camera 
een grote oppervlakte kunt bewaken. Er zijn 
modellen met bewegingsdetectoren en er 
zijn er zelfs die uitgerust zijn met ingebouwde 
infrarood-LED’s. Op die manier kan je ook in 
het pikkedonker, tot dertig meter ver “kijken”. 

En wat kost al dat moois? “Denk aan een 
ordegrootte van pakweg 60 tot 225 euro per 
camera”, zegt Harro Dik. “Gemiddeld mag je 
van ongeveer honderd euro per stuk uitgaan. 
Maar zelfs voor minder dan die prijs hebben 
we al modellen die je kunt bewegen en die 
over nachtzicht beschikken.” 

www.foscam.be | www.euport.nl

Het BIVV (Belgisch Instituut voor de 
Verkeersveiligheid) is vooral bekend om zijn 
vele en vaak harde advertentiecampagnes 
langs de snelwegen. Maar ook professionele 
verplaatsingen houden heel wat 
verkeersrisico’s in, en daar wilt het Instituut 
met Road Safety at Work iets aan doen.

Anne Salmon, head of customer relations 
van het Adviesbureau Verkeersveiligheid: 
“Als eerste in België hebben wij de 
ISO-norm 39001 behaald. Op basis van 
onze uitgebreide kennis en doorgedreven 
ervaring zijn we in staat om bedrijven te 
adviseren inzake verkeersveiligheidsma-
nagement. Dat betekent dat wij verkeersvei-
ligheidrisico’s bij het bedrijf op een 
erkende, kwalitatief hoogstaande manier 
analyseren, oplossingen en tips geven voor 
het beheer van deze risico’s personeelsle-

Verkeersveiligheid is en blijft een 
brandend actueel: niet alleen voor  
de gemiddelde burger die, zeker in 
België, dagelijks wordt geconfronteerd 
met het drukke verkeer, maar ook  
voor bedrijven. Het BIVV biedt daarom 
via zijn programma Road Safety  
at Work een oplossing op maat aan  
voor ondernemingen.

den sensibiliseren, een verkeersplan opstel-
len of evalueren, bekijken wat de beste 
methode is om professionele verplaatsin-
gen te doen, enzovoort.”

Road Safety at Work kadert binnen die 
norm en is een dienst die sinds 2010 aan 
bedrijven wordt aangeboden. Een meer 
dan noodzakelijke service overigens. “Eén 
op tien arbeidsongevallen in ons land is een 
verkeersongeval”, licht Salmon toe. “En uit 
cijfers van het Fonds voor Arbeidsongevallen 
(FAO) blijkt dat bijna de helft van de 
dodelijke arbeidsongevallen in het verkeer 
gebeurt. De menselijke gevolgen zijn enorm 
– één op acht werknemers houdt er blijvend 
letsel aan over – om van de materiële en 
financiële impact voor het bedrijf nog te 
zwijgen: de gemiddelde kostprijs van een 
arbeidsongeval met tijdelijke arbeidsonge-
schiktheid wordt geschat op 25.000 euro. Bij 
blijvende arbeidsongeschiktheid loopt dit op 
tot 86.000 euro, bij een dodelijk ongeval zelfs 
tot 400.000 euro. Die gevolgen worden nog 
altijd onderschat door heel wat CEO’s, HR 
managers of andere verantwoordelijken.”

Maar wat houdt Road Safety At Work  
nu precies in? In elk geval vraagt  
verkeersveiligheidsmanagement een  
geïntegreerde aanpak. 

 Alles begint met een risicoanalyse, zodat 
het bedrijf een goed zicht krijgt op de 
veiligheidsaanpak en risicoperceptie 
binnen het bedrijf. Dit op basis van 
cijfermateriaal: aantal arbeidsongevallen, 
verkeers- en andere boeten, data van de 
verzekeraar, enzovoort. Het BIVV kan die 
informatie  eventueel verrijken met 
interviews met directie, fleet managers en 
werknemers zelf. “In grotere, verkeersge-
voelige bedrijven gaan we ook aan 
gedragsanalyse doen, waarbij we mee 
rijden met bepaalde werknemers en 
aandachtspunten in kaart brengen
“Met al die input kunnen wij een actieplan 
voorstellen”, gaat Salmon verder, “waar het 
vooral aankomt op sensibiliseren. Niet in 
de zin van nieuwe rijvaardigheden 
aanleren, maar de houding in het verkeer 
verbeteren. Zo geven we doelgerichte, 
interactieve workshops van twee uur met 
tips en maatregelen, en hameren uiteraard 
op wat not done is: te snel rijden, sms’en 
achter het stuur, rijden met alcohol in het 
bloed, agressief reageren wegens 
vermoeid of stressvol ...” 

Verder gaat BIVV ook de interne communi-
catie helpen stroomlijnen – als de werkne-
mer niet het gevoel krijgt dat de directie 
mee achter het verhaal staat, kan de 

Verkeersveiligheid, een  
rendabele investering… 
ook voor ondernemingen

motivatie snel slinken. “Verkeersveiligheid 
moet een deel van de bedrijfscultuur 
worden”, aldus nog Salmon, “anders  
werkt het niet”. 

Kandidaten moeten overigens geen fleet 
van pakweg 1000 wagens hebben om een 
beroep te kunnen doen op Road Safety at 
Work. “Wij bieden een oplossing op maat 
aan. Heb je een bedrijf met 2000 werkne-
mers en evenveel bedrijfswagens, of run je 
een kmo met vijf personeelsleden die één 
bestelwagen delen? Iedereen komt in 
aanmerking”, besluit Salmon”. Maar dat  
het thema leeft mag duidelijk zijn, want  
dit jaar alleen al kreeg het BIVV zo’n  
200 dossieraanvragen binnen.

Meer informatie op: www.bivv.be

Tel: 02 244 15 39,  e-mail: rsw@bivv.be

ROADSAFETY@WORK

advertorial

advertorial



Uw financiële bescherming tijdens en na uw loopbaan

Hebt u eraan gedacht?
De vergrijzing van onze maatschappij kan niemand nog ontkennen. De pensioenen, 
zorgbehoevendheid, arbeidsongeschiktheid en invaliditeit; het wordt allemaal 
onbetaalbaar voor onze sociale zekerheid.

PUBLIREPORTAGE

Langer werken
Of we het nu willen of niet, net als in de meeste andere Europese landen 
zullen we met zijn allen langer moeten werken en later dan voorzien 
met pensioen gaan. Wanneer de actieve bevolking toeneemt, stijgt ook 
het kostenplaatje voor arbeidsongeschikten. Bovendien stijgt de kans 
op arbeidsongeschiktheid naarmate u ouder wordt. België telt vandaag 
meer dan 400.000 personen die minder dan 1 jaar arbeidsongeschikt zijn, 
en bijna 300.000 invaliden (personen die definitief arbeidsongeschikt 
zijn). Hierdoor zijn de riziv-uitgaven voor invaliden en personen die 
arbeidsongeschikt zijn, sinds 2005 gestegen met 89%. 

Wie zal uw arbeidsongeschiktheid betalen?
De sociale zekerheid voorziet een geplafonneerde wettelijke tussen-
komst, zowel voor zelfstandigen als loontrekkenden. Deze tussenkomst 
wordt bepaald in functie van uw sociaal statuut en gezinstoestand. 
Het zijn vooral loontrekkenden die er onterecht van uitgaan dat de 
wettelijke tussenkomst voldoende financiële zekerheid biedt. 

Hoe hoger uw inkomen, hoe groter uw inkomensverlies in geval van 
arbeidsongeschiktheid. Kan u overleven met 40% of 60% minder loon? 
Ook als u arbeidsongeschikt wordt, blijven uw hypotheeklening, uw 
autolening en allerlei andere kosten doorlopen. En dan spreken we 
nog niet over de medische en niet-medische kosten (hulp van derden, 
thuiszorg, …). Dit kan een zware financiële klap betekenen voor u 

en uw gezin. Volstaan uw financiële reserves in dat geval? Gelukkig 
bieden de aanvullende waarborgen Inkomensverlies, nl. de plannen GI,  
GI Continuity + Exo en Business van DKV, de bescherming die u nodig heeft. 

Bescherm uw inkomen
Door ongevallen, gezondheidsproblemen (rugklachten, enz.) wordt 
één actieve persoon op tien tijdens zijn loopbaan arbeidsongeschikt. 
Met een plan GI van DKV bent u tot uw 65 jaar beschermd tegen 
inkomensverlies door een ziekte of een ongeval. Bovendien voorziet 
deze waarborg een bijkomend budget voor revalidatiekosten. 

Arbeidsongeschiktheid kan leiden tot ernstige en langdurige 
zorgbehoevendheid, zodat u hulp van derden en specifieke zorgen 
nodig heeft. Jammer genoeg stoppen de gezondheidsproblemen 
niet steeds op 65 jaar. Met een plan GI Continuity + Exo geniet u een 
levenslange financiële bescherming: tegen arbeidsongeschiktheid tot 
65 jaar en daarna tegen zorgbehoevendheid. In geval van zware en 
langdurige zorgbehoevendheid moet u zelfs geen premie meer betalen 
indien u ouder bent dan 65 jaar en in een rustoord verblijft.

Het plan GI Continuity + Exo dat gelanceerd werd in 2011, heeft 
inmiddels reeds gedurende 4 opeenvolgende jaren de DECAVI-
verzekeringstrofee gewonnen van beste verzekering in de categorie 
Gewaarborgd Inkomen. 

Deze publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van DKV Belgium N.V.

Voor het 4e opeenvolgende jaar 
onderscheidt DKV zich opnieuw door haar kwalitatieve waarborg 

Plan GI Continuity + Exo.

Uw inkomen en uw gezin verdienen  
de beste financiële bescherming.


