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UITDAGING

“Veiligheid is een 
individuele keuze”

Veiligheid omvat zowat alles. Lopen we gezondheids-
risico’s? Hoe zit het op de werkvloer? Wat doe je in geval van 
nood? En hoe gaan scholen om met de veiligheid van hun 
leerlingen? Chris Teirlinck is verbonden aan KA Geraards-
bergen waar jongeren onder meer opgeleid worden voor een 
baan bij de politie, de brandweer of een bewakingsfirma. 

V
eiligheid is een be-
langrijk aandachts-
punt in de hele sa-
menleving. Daar 
speelt onder meer 
de bewakingsin-
dustrie goed op in, 

zij bieden bij nieuwbouw soms 
heel actief veiligheidsmaatrege-
len aan. Dat is een goede zaak, toch 
moet je goed overwegen hoe ver je 
er in gaat. Zoiets is een individuele 
keuze. Ook de samenleving wordt 
met veiligheidsvragen geconfron-
teerd.

Dioxinecrisis

1
Maar het is jammer dat er 
soms eerst iets moet gebeu-

ren vooraleer er wordt ingegrepen. 
Dan denk ik bijvoorbeeld aan de 
dioxinecrisis van enkele jaren ge-
leden. Die heeft geleid tot de op-
richting van het FAVV, het Fede-
raal Agentschap voor de Veiligheid 
van de Voedselketen. Vaak spelen 
beroepssectoren ook actief in op 
veiligheidsproblemen, zo doen zie-
kenhuizen vaker een beroep op in-
terne bewaking. Ook in sommige 
grote bedrijven speelt interne be-
waking een steeds grotere rol. 

Bang gemaakt

2
Vraag is of we te bang worden 
gemaakt? Jagen al deze maat-

regelen ons schrik aan? Persoon-
lijk denk ik dat het beter is om ge-
vaar te voorkomen dan het te laten 

gebeuren. Zo is er het verkeer. Daar 
blijft de dodentol hoog. Leerlingen 
kunnen nu via de school hun theo-
retisch rijbewijs halen. Dat gaat 
gepaard met informatie over het 
gebruik van alcohol en drugs, en 
de impact daarvan op het verkeer. 
Gelukkig zijn er ook de BOB-cam-
pagnes, die zijn een heel goede 
zaak. Zeer positief hierbij is de in-
schakeling van de ‘young respon-
sible drivers’. Dit initiatief zou nog 
veel meer gepromoot mogen wor-
den. Gelukkig krijgt dit met het 
oog op de eindejaarsfeesten meer 
aandacht. En dan stuiten we weer 
op andere veiligheidsproblemen, 
zoals het omgaan met vuurwerk. 
Wie er weinig van afweet, begint 
er beter niet aan. Want wanneer 
het misgaat, kan het zware gevol-
gen hebben. 

Belangrijk issue

3
Ik ben zelf verbonden aan het 
KA Geraardsbergen als tech-

nisch adviseur en cursuscoördi-
nator voor de afdeling maatschap-
pelijke veiligheid. Ook op school is 
veiligheid belangrijk. Zo hechten 
we veel belang aan de veiligheid in 
de werkplaatsen en aan het op-
stellen van interne noodplannen. 
Bovendien worden alle perso-
neelsleden zo goed mogelijk be-
trokken bij het veiligheidsbeleid 
op school. Nieuwe leerkrachten 
krijgen bij aanvang van het 
schooljaar een brochure met de 

nodige veiligheidstips, we organi-
seren ook brandblusoefeningen. 
Ook stel ik het preventieregister 
op. Dat wordt indien nodig bijge-
stuurd. Het gaat om noodplannen: 
wat te doen bij evacuatie, bij 
brand, bij een bomalarm, bij een 
busongeval? En even cruciaal: 
welke taken hebben degenen die 
verantwoordelijkheid dragen? Ie-
dereen moet ook heel goed op de 
hoogte zijn van het preventieplan. 
Ook de leerlingen worden voorbe-
reid om op een veilige en efficiën-
te manier te leren werken. De leer-
lingen worden door de praktijk-
leerkrachten opgeleid om het 
VCA-attest te behalen. ‘V’ staat 
voor Veiligheids-, Gezondheids- 
en Milieumaatregelen, ‘C’ voor 
checklist, ‘A’ voor aannemers. 
Daarmee willen we het aantal on-
gevallen verminderen. Steeds va-
ker wordt voor stages, werkplekle-
ren en het invullen van een vaca-
ture het VCA-attest verplicht 
gesteld. Dus het is belangrijk dat 
leerlingen hier mee leren omgaan. 
We bereiden ook jongeren voor op 
een job bij de politie, brandweer of 
de bewakingsdienst. Uit een na-
vraag aan verschillende instanties 
is gebleken dat liefst 85% van onze 
leerlingen tewerkgesteld zijn bin-
nen een van de drie sectoren. Het 
aantal aanwervingen in de bewa-
kingssector zit duidelijk in de lift. 
Ook dat wijst er op dat veiligheid 
een belangrijk issue is geworden. 

“Een onderneming 
verandert continu. 
Het is dan ook nood-
zakelĳk dat het vei-
ligheidsplan continu 
wordt aangepast”

Henk Vanhoutte
Secretaris-Gene-
raal van Febelsafe.
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8th Exhibition on Safety & Security at work
23-24-25 /03/ 2011Brussels Expo

Registreer u voor 
een gratis bezoek:

www.secura-expo.be

“Het is jammer 
dat er vaak eerst 
iets moet  
gebeuren  
vooraleer er 
wordt  
ingegrepen”

Chris Teirlinck
KA Geraardsbergen
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 STĲN VANBIERVLIET
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STERK IN 
WINTERBANDEN

GROTE STOCK BANDEN

1140 Brussel 
Monsieur Pneu Interpneu
02/736 00 04

1560 Hoeilaart
De Rudder Autocenter
02/657 77 60

1701 Itterbeek
Dilbeek Banden Center
02/305 32 32

1740 Ternat
Verleyzen Bandencentrale
02/582 27 50

1770 Liedekerke
Banden Plus Liedekerke
053/68 55 05

2250 Olen
Moereels Autobanden
014/26 32 14

2370 Arendonk
Banden Gaukema
014/67 25 01

2500 Lier
De Ring Autobanden
03/489 11 50

2550 Kontich
Autocenter VR
03/458 33 90

2640 Mortsel
Bandencentrale VR
03/457 51 11

3001 Leuven (Heverlee)
Banden Janssens
016 40 04 99

3020 Leuven (Herent)
Lovania Banden
016/20 59 26

3700 Tongeren
Melon Tyre Service
012/23 10 71

3740 Beverst-Bilzen
Banden Nulens
089/41 11 73

3800 Zepperen
Banden Raymackers
011/31 24 56

8020 Oostkamp
Oostkamps Bandencenter
050/38 01 30

8300 Knokke-Heist
Knokse Bandencentrale
050/60 87 76

8400 Oostende
ATB Autobanden
059/70 12 00

8630 Veurne
Banden Tulpin
058/31 12 92

8770 Ingelmunster
Banden Deboosere
051/48.65.65

8800 Roeselare-haven
Herman Autobanden 
051/26 11 62

8900 Ieper
Banden Verbiese
057/20 09 46

9000 Gent
Gentse Bandencentrale
09/223 57 47

9040 Gent/
Sint-Amandsberg
De Geyter
09/228 24 08

9120 Beveren-Waas
Beverse 
Banden Centrale
03/775 73 78

9160 Lokeren
Interband
09/348 78 55

9190 Stekene
Stekense Bandencentrale
03/779 53 42

9320 Aalst 
(Erembodegem)
Banden Plus-Van Cauter
053/83 51 66

9400 Ninove
Verleyzen-DBC Ninove
054/33 55 87

9500 Geraardsbergen
Geraardsbergse 
Bandencentrale
054/33 45 86

9620 Zottegem
Banden Van Cauter
09/360 02 00

9700 Oudenaarde
Autobanden Snoeck
055/ 31 27 29

9900 Eeklo
Meetjeslandse 
Bandencentrale
09/ 228 74 86

www.eurotyre.com

63 adressen in België. 

Ga naar 
www.eurotyre.com 

voor een adres 
in uw regio.

UW  VEILIGHEID, 
ONS BEROEP 

In de winter volstaat het niet uw rij-
stijl aan te passen, ook uw voertuig 
moet worden aangepast. En gezien 
de banden het enige contactopper-
vlak tussen uw auto en het wegdek 
vormen, spelen ze een hoofdrol bij 
het winterklaar maken van uw auto. 
Maar waarom zijn winterbanden nu 
zoveel beter?

Veiligheid
Zomerbanden worden bij lage tem-
peraturen hard waardoor ze min-
der doeltreffend worden. Winter-
banden daarentegen behouden hun 
elastische eigenschappen. Dank-
zij hun speciale rubbersamenstel-
ling, blijft de gom zelfs in de meest 
barre omstandigheden flexibel. De 
band plooit zich bijgevolg gemakke-
lijk naar het wegdek. Bovendien zijn 
de groeven in het profiel van winter-
banden speciaal gevormd om wa-
ter, sneeuw en modder af te voeren. 
Hierdoor blijven ze langer grip hou-
den op zowel natte, bevroren als be-
sneeuwde ondergronden. De betere 
grip verkort de remweg en vermin-
dert de kans op aquaplaning. Win-
terbanden zorgen dus voor extra 
veiligheid en verlagen zo het risico 
op ongevallen op winterse wegen. 
En dat is lang niet alles. Ze verbete-
ren tevens de wegligging en verho-
gen het rijcomfort (winterbanden 
maken lang niet zoveel lawaai meer 
als vroeger). Ze hebben tenslotte ook 
effect bij het optrekken en terug-
schakelen.

Praktisch
Zomerbanden functioneren min-
der goed van zodra de temperatuur 
onder 7°C zakt. Het is daarom aan-
bevolen al in november op winter-
banden over te stappen. Voor een op-
timale stabiliteit van uw voertuig, 
moeten alle banden worden vervan-
gen. Dit gebeurt het best bij een spe-
cialist. Deze zorgt namelijk ook voor 
de ideale bandenspanning en keurt 
uw banden. Eens de winter voorbij, 
moeten de banden bij voorkeur lig-
gend worden bewaard of hangend 
indien ze op een velg zijn gemon-
teerd.

Rendement
Vier winterbanden kosten gemid-
deld 500 euro. Maar deze investering 
is zijn geld meer dan waard. In de eer-
ste plaats zorgen ze voor een maxi-
male rijveiligheid in de winter. Er is 
immers een hemelsbreed verschil 
tussen een band die tegen sneeuw 
en ijzel is opgewassen en een klas-
sieke band. Deze maakt de wagen in 
sommige gevallen haast onbestuur-
baar, ongeacht de rijervaring van de 
chauffeur. Ten tweede slijten de zo-
merbanden niet, wat al een bespa-
ring op zich is. 

En ook…
Met winterbanden kunt u al veiliger 
de baan op. Maar in de winter neemt 
u best nog tal van andere preventie-
ve maatregelen (zie kolom). En ook 
al is de wagen op de ergste omstan-
digheden voorbereid, dan nog speelt 
de chauffeur een belangrijke rol. Een 
slipcursus is in dat geval zeker nut-
tig. Het verhoogt uw zelfvertrou-
wen, helpt te anticiperen en leert u 
op de juiste manier te reageren als u 
dan toch begint te schuiven. Met dit 
alles komt u veilig de winter door.

Klaar voor de winter

MINDER ONGEVALLEN. Winterbanden zorgen voor extra grip en verlagen zo het ri-
sico op ongevallen op winterse wegen.  FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Vraag: Koning winter is in 
het land. En dus liggen de we-
gen er weer gevaarlĳker bĳ. 
Een grondige voorbereiding is 
dan ook essentieel voor een 
optimale veiligheid. Maar hoe 
maakt u uw wagen winter-
klaar? 

Antwoord: Regel nummer 1: 
winterbanden.

ENKELE CIJFERS

Bij een snelheid van 70 
km/u is de remafstand op een 
besneeuwd wegdek 30 meter 
korter met winterbanden. Op 
een nat wegdek bedraagt het 
verschil 6 meter bĳ 80 km/u.

Iets meer dan 1 op de 10 
Belgische bestuurders kiest 
voor winterbanden.

4 nieuwe winterbanden 
kosten gemiddeld 500 euro. 

Met de velgen erbĳ betaalt u 
1.000 euro in totaal.

Winterbanden moeten 
een minimale profieldiepte 
van 3,5 mm hebben, tegen-
over 1,6 mm voor zomerban-
den.

Winterbanden zijn onder 
meer verplicht in Scandinavië, 
Duitsland, Oostenrĳk, Luxem-
burg, Tsjechië en Spanje.

Controleer spanning en pro-
fieldiepte van de banden; 3 à 4 

mm is het minimum in de winter.
Van zodra de temperatuur 
onder 7°C zakt, presteren 

winterbanden beter dan gewone 
banden. Wacht dus niet te lang.

Check de staat van de ruiten-
wissers en vervang ze indien 

nodig. 
Vul de ruitenwisservloeistof 
op tijd aan. 
Voeg antivriesmiddel toe aan 
het koelsysteem en de rui-

tensproeier. 
Controleer de lichten, de bat-
terij en de viscositeit van de 

motorolie.
Smeer de deurrubbers en rui-
tenwissers in met rubbervet 

of talkpoeder. 
Bewaar een slotontdooier bij 
de autosleutels.
Leg een ijskrabber en een 
spuitbus met ruitenontdooi-

er in de wagen. Of nog beter: trek 
de ruitenwissers naar voren en be-
dek de voorruit (of wrijf die ’s 
avonds in met een aardappel).

Zet de auto in versnelling. De 
handrem kan namelijk vast-

vriezen. 
Geef de wagen voor de winter 
een goede poetsbeurt en on-

derhoud deze tijdens de winter re-
gelmatig. Strooizout tast het chas-
sis, carrosserie en banden aan. 

Breng de auto voor de winter 
binnen voor een preventief 

onderhoud. 
Vertrekt u op wintervakan-
tie? Houd er dan rekening 

mee dat winterbanden in een aan-
tal landen verplicht zijn. Leg daar-
naast sneeuwkettingen in de kof-
fer.

ZO MAAKT U UW WAGEN 
WINTERKLAAR
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“CO of koolstofmonoxide ontstaat bij 
een onvolledige verbranding van gas, 
kolen, hout, petroleum, pellets, ma-
zout of stookolie. Op zich zijn dit geen 
‘slechte’ brandstoffen, maar als er te 
weinig zuurstof in de kamer wordt 
aangevoerd, worden ze wel gevaarlijk. 
Ventilatie is dus cruciaal”, legt Dr. Ber-
nadette Tissot, CO-experte van het 
Antigifcentrum, uit. “Het probleem 
is dat CO een geurloos en kleurloos 
gas is. Je merkt dus niet wanneer het 
in je huis rondhangt.” Daarom wordt 
het vaak de stille moordenaar ge-
noemd. 

Symptomen
Koolstofmonoxide dringt via de 
ademhaling in het bloed door en 
verstoort het transport van zuur-
stof door de rode bloedlichaampjes. 
Doordat de organen zo onvoldoen-
de zuurstof krijgen, kan misselijk-
heid optreden, moet de bewoner 
braken of valt hij flauw. In het erg-
ste geval heeft CO de dood tot ge-
volg. Dr. Tissot: “Doordat je CO niet 
ziet, ruikt, proeft of voelt, komt het 
er op aan alert te blijven. Worden 
meerdere personen binnen dezelfde 

ruimte tegelijkertijd misselijk, dan 
is de kans groot dat CO-intoxicatie 
de oorzaak is. Het effect ervan is het 
snelst merkbaar bij huisdieren en 
kinderen (66% van de slachtoffers is 
dan ook jonger dan 40 jaar).” Daar-
naast wijzen een aantal indicatoren 
op koolstofmonoxidevergiftiging: 
roet op de muren rond gasboilers, 
gele vlammen in plaats van blauwe, 
een verhoogde vochtigheid en con-
densatie in huis.

Preventie
U kunt zich echter wapenen tegen 
CO-intoxicatie. In de eerste plaats 
door voldoende te verluchten. “En 
dat is nu net het probleem. Door 
de economische crisis proberen de 
mensen het energieverlies zoveel 
mogelijk te beperken”, stelt Dr. Tis-
sot. “Woningen zijn steeds beter 
geïsoleerd en dus verlaagt de aan-
voer van zuurstof. Let er ook op dat 
de verse lucht niet via dezelfde weg 
weer naar buiten gaat. Open dus 
steeds ramen én deuren, zet het ver-
warmingstoestel uit en bel 112 wan-
neer het slachtoffer bewusteloos 
is.” Tevens is een onderhoud van de 
schoorsteen door een specialist es-
sentieel. Deze moet voldoende trek-
ken want als verbrandingsgassen 
niet via die weg naar buiten kun-
nen, komt CO de kamer binnen. Ten-
slotte, bij elektrische toestellen kan 
geen CO ontstaan. Ze vormen dus 
een veiliger, maar weliswaar duur-
der, initiatief.

Opgelet voor 
CO, de ‘stille 
moordenaar’

 Stijn VanbierVliet

redactie.be@mediaplanet.com

ongemerkt. Doordat je Co niet ziet, ruikt, proeft of voelt komt het er op aan alert 
te blijven.  foto: privé

In 2009 stierven in België 35 
mensen ten gevolge van Co-
intoxicatie. Voornamelijk 
tussen november en maart, 
wanneer onze verwarming 
op volle toeren draait. maar 
hoe vermijden we dat de 
‘stille moordenaar’ in on-
ze woning binnensluipt? en 
wat als dit lukt, is het dan a 
priori te laat?

Hierin was ook sprake van de in-
zet van brandpreventieadviseurs. 
Turtelboom wilde binnen de 
brandweerkorpsen één of meer-
dere brandweerlieden tot brand-
preventieadviseur laten oplei-
den. Intussen zijn deze cursus-
sen gestart en beoefenen al en-
kele mensen deze functie. Over 
enkele maanden zou echter elke 
brandweerzone minstens één 
brandpreventieadviseur moeten 
tellen.  

Sensibiliseren
Deze specialisten hebben als taak 
de particuliere woning te bezoe-
ken en de verschillende doelgroe-
pen te sensibiliseren door het ge-
ven van uiteenzettingen en con-
ferenties over brandpreventie in 
woningen. Het doel is de burger 
meer bewust van de brandrisi-
co’s in huis te maken, het aantal 
slachtoffers in woningen te be-
perken en door het verantwoor-
delijkheidsgevoel, de waakzaam-
heid en zelfredzaamheid te ver-
hogen  mensenlevens te kunnen 
sparen. 

meer info
Voor meer informatie: raadpleeg 
de website van uw lokaal brand-
weerkorps. Tevens kunt u zelf op 
zoek gaan naar tips en manie-
ren om uw woning brandveili-
ger te maken. Surf hiertoe naar  
www.besafe.be: u vindt er een 
uitgebreide waaier aan interes-
sante informatie. 

Gratis brand-
preventie  
advies thuis
om het aantal doden en 
gewonden door woning-
branden te reduceren 
(momenteel vallen er meer 
dan 100  slachtoffers op 
jaarbasis), lanceerde mi-
nister van Binnenland-
se Zaken turtelboom be-
gin dit jaar het nationaal 
Brandpreventieplan.

Stijn VanbierVliet

redactie.be@mediaplanet.com
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brandweer
Het is altijd handig om uw 
GSM bij te hebben. Op die 
manier kunt u indien nodig 
de brandweer verwittigen.
foto: www.bosilo.net

inveSteer  in 
brandveiliGHeid

Voorzichtig omgaan met vuur is 
een eerste vereiste om woning-
brand te voorkomen. Let vooral op 
met kaarsjes: laat ze niet onbeheerd 
branden en zet ze tenminste in een 
vuurvaste schotel. Rook ook niet in 
bed, want een smeulende sigaret 
blijkt nog altijd één van de grootste 
oorzaken van brand te zijn. Claude 
Monserez, Dienstchef Brandweer 
Zwevegem en brandpreventieadvi-
seur: “Vermijd tevens het gebruik 
van een elektrisch deken, want dat 
is echt om moeilijkheden vragen. 
Minder gekend is het gevaar van 
een droogkast: veel branden resul-
teren uit een defect aan dat toe-
stel. Gebruik het alleen wanneer u 
thuis én wakker bent, en maak de 
filter van uw droogkast geregeld 
schoon. Daarnaast zijn ook televi-
sies met beeldbuis een potentieel 
gevaar: door stofophoping kunnen 
ze immers imploderen. En dat ge-
beurt vaker dan u zou denken. Het 
is tevens aangeraden om uw elek-
triciteitsinstallatie en boilers te la-
ten certificeren. Tenslotte is er na-
tuurlijk nog de beruchte frietketel. 
Op zich is dat toestel niet zo gevaar-

lijk, maar het probleem zit ‘m in de 
manier van blussen. Nog al te veel 
mensen doen dat met water, ter-
wijl de enige juiste manier met een 
branddeken of een vochtig dweil is. 
Trek onmiddellijk de stekker uit en 
schakel ook uw dampkap uit, want 
deze slokt de vlammen op en wak-
kert de brand aan.”

levensreddende  
investeringen
Vooral ’s nachts is het risico groot 
dat u een woningbrand niet over-
leeft. De rookontwikkeling zorgt 
immers voor een CO-intoxicatie die 
u bedwelmt, waardoor u niet tijdig 
wakker wordt. Rookdetectors kun-
nen uw leven dus effectief redden. 
Claude Monserez: “Dit is echt geen 
zware investering: voor 30 euro 
hebt u al een exemplaar dat gedu-
rende tien jaar goed functioneert. 
We raden aan om in het trappen-
huis op elke bewoonde verdieping 
zo’n rookmelder te plaatsen.. Ver-
der is het interessant om  in brand-
blussers  en branddeuren te inves-
teren, zaken waarvoor u trouwens 
een belastingsvermindering krijgt.

Goed voorbereid,  
is half gewonnen…
Helaas valt woningbrand nooit he-
lemaal uit te schakelen. Hebt u toch 
met zo’n ramp te maken, dan komt 
het erop aan zo snel mogelijk actie te 
nemen met een bluspoging. Mocht 
dit niet lukken, verwittig dan uw 

medebewoners om zo snel moge-
lijk het huis te verlaten en de brand-
weer via 100 of 112 te bellen. Claude 
Monserez: “Het best is om uzelf pre-
ventief op een brand voor te berei-
den. “Maak een evacuatieplan met 
duidelijke vluchtwegen uit uw wo-
ning,  leg eventueel een koord klaar 
om naar beneden te klimmen of in-
vesteer in brandladders. Oefen deze 
vluchtwegen met uw kinderen in 
het donker. Maak afspraken met het 
gezin wie in geval van brand wat zal 
doen: bijvoorbeeld moeder haalt de 
kinderen uit bed, terwijl vader de 
brandweer belt. Spreek tevens een 
punt af waar u bijeenkomt.” Maar 
daarnaast kunt u nog flink wat an-
dere maatregelen nemen die uw le-
ven kunnen redden. Het lijkt mis-
schien onnozel, maar zorg dat uw 
huisnummer duidelijk is aangege-
ven zodat de brandweer niet moet 
zoeken. Zorg ervoor dat de gang, 
vluchtwegen en de toegang tot gas, 
elektriciteit en water vrij van ob-
stakels zijn.  Leg uw sleutels op een 
goed bereikbare plaats en weet hoe 
u snel uw beveiligingsysteem kunt 
uitschakelen (ook manueel). Maar 
weet bovenal wat u wel en niet mag 
doen bij een brand. Claude Monse-
rez: “Probeer zo snel mogelijk bui-
ten te raken, maar neem geen onno-
dig risico. Hou indien mogelijk een 
natte doek voor uw mond en blijf zo 
dicht mogelijk bij de grond. Geraakt 
u niet uit uw huis, ga dan naar een 
kamer aan de voorkant van uw wo-
ning. Want dan kan de brandweer u 
gemakkelijk door een raam evacu-
eren. Kunt u een bepaalde ruimte 
niet meer uit, doe dan zo snel mo-
gelijk de deur dicht en stop kieren 
af met lakens of dekens. Indien uw 
deur goed is afgedicht, dan kunt u 
zonder probleem uw raam openen. 
Tenslotte is het altijd handig om uw 
GSM bij te hebben. Want dan kunt 
u de brandweer verwittigen waar 
u zich bevindt. Elke seconde dat we 
niet moeten zoeken, hebt u meer 
kans om een brand te overleven!”

Beter 
voorkomen 
dan Blussen

Els JonckhEErE

redactie.be@mediaplanet.com

www.besafe.be

Denk vooruit!
Brandpreventie kan je leven redden.

• Goede rookmelder = 2x meer overlevingskans bij brand.
• Maak een brandevacuatieplan en oefen regelmatig.
• Schakel elektrische apparaten volledig uit.

Tips voor kersT en nieuw
Hebt u liefst een echte ■■

kerstboom? koop dan liefst een 
exemplaar met wortel en geef die 
regelmatig water. op die manier 
droogt de boom niet uit, waardoor 
het brandgevaar verkleint.

Zet geen kaarsjes in of■■  rond 
de boom en laat brandende kaar-
sen nooit onbeheerd achter.

laat de kerstlichtjes■■  niet on-
beheerd branden, u weet maar 
nooit dat er een kortsluiting op-
treedt of de lampjes oververhitten.

let op met fonduesetjes:■■  ge-
bruik het liefst één op elektriciteit 

en zorg dat niemand over de kabel 
kan struikelen

Hou aanstekers■■  en lucifers 
buiten het bereik van kinderen.

Plaats een■■  vonkenscherm voor 
een open vuur.

Ga op een doordachte ■■ ma-
nier met vuurwerk om. koop en-
kel producten in erkende win-
kels. ontsteek het vuurwerk op 
een veilige plaats, voldoende ver 
van mensen, huizen, auto’s, … 
en hou er rekening mee dat alco-
hol en vuurwerk slecht samen-
gaan.

vraag:■■  In belgië komen jaar-
lijks meer dan 100 mensen om 
door woningbrand. Hoe zorg ik 
dat dit mij niet overkomt?

antwoord: ■■ met enkele sim-
pele ingrepen kan je het risico ver-
kleinen dat je ooit tot deze groep 
van slachtoffers behoort…

inzicht

investeer  in 
brandveiligheid

2
tip

www.besafe.be/co

Denk vooruit!
Opgelet voor CO in ruimtes met 
verwarmingstoestel of boiler.
• Zorg voor voldoende verluchting!
• Onderhoud regelmatig schoorsteen en toestel.
• Installeer toestellen die rookgassen naar buiten afvoeren.
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Nemen we het voorbeeld van een 
ongeval met gewonden. Een getui-
ge belt 112, en een operator van het 
Hulpcentrum 100/112 beantwoordt 
de oproep. Belangrijk is alvast dat 
de beller een correcte aanduiding 
geeft van de locatie: adres, herken-
ningspunten (grootwarenhuis, 
benzinestation, monument,…), en-
zovoort... Nodig is ook een bondige 
beschrijving van wat is gebeurd en 

wat de gevaren zijn: bijvoorbeeld, 
een slachtoffer zit gekneld, er is 
brand- of ontploffingsgevaar, een 
gaslek, aantal slachtoffers, hun toe-
stand en vitale functies dienen te 
worden vermeld: zijn de personen 
nog bij bewustzijn? Hoe verloopt de 
ademhaling? En de bloedsomloop? 
Een goede melding is: “Ter hoogte 
van nummer 19 in de Nieuwstraat 
in Diepenbeek is een vrachtwagen 
tegen een elektriciteitspaal gere-
den; deze is afgeknakt. De tank van 
de vrachtwagen heeft gevaarnum-
mer 856-1796. De chauffeur blijkt 
niet te zijn gekwetst.”

Achter de schermen
Intussen worden de gegevens ge-
registreerd op de computer en ver-
werkt met aangepaste software. En 
er worden bijkomende vragen ge-
steld. Anja Hennes, die werkt bij de 
meldkamer te Leuven: “Een goede 
bevraging is noodzakelijk om de juis-

te politionele, medische- en brand-
weermiddelen uit te sturen. Zo zijn 
in Vlaams-Brabant slechts 5 MUG-
diensten beschikbaar; het is duide-

lijk dat de inzet daarvan zeer goed 
moet worden gereguleerd. Er wor-
den vragen gesteld over de toestand 
van de slachtoffers, maar ook over 
andere zaken, zoals: zit de persoon 
gekneld? Want in dat geval moet ook 
de brandweer ter plaatse worden ge-
stuurd.  Eenmaal we voldoende in-
fo hebben, haken we in.” Wanneer 
blijkt dat er politionele hulp nodig 
is, dan wordt de 112-oproep doorge-
schakeld naar de politionele meldka-
mer. In België is het nog steeds mo-
gelijk en gebruikelijk om voor politi-
onele hulp meteen het nummer 101 
te bellen. Bij dit alles moeten de ope-
ratoren tal van procedures volgen, de 
bellers kalmeren en toch bruikbare 
info inwinnen; ze moeten goed zijn 
in multitasking en emotioneel sterk 
in de schoenen staan. Een niet te on-
derschatten job!

Ondanks het feit dat het 
Hulpcentrum over automatische 
identificatiemogelĳkheden be-
schikt en er steeds meer moge-
lĳkheden zĳn om bellers te identifi-
ceren, zĳn er nog steeds valse op-
roepen. Anja Hennes, meldkamer 
Leuven: “Als er dan net een échte 
oproep komt, zĳn middelen niet 
meer beschikbaar of moeten ze 
van verder komen, waardoor kost-
bare tĳd verloren gaat. Zo’n men-
sen mogen dan ook rekenen op 
een serieuze kost: deze verbonden 
aan de inzet van brandweer, po-
litie en/of medische middelen, en 
daarbovenop een forse boete.” 

VALSE OPROEPEN: 
EEN GESEL

Het nummer dat levens redt

NIEUWS

BONDIGE OMSCHRIJVING
Wanneer je het noodnum-
mer belt is ook steeds een 
bondige omschrijving van 
wat gebeurd is nodig.
FOTO: WWW.BOSILO.NET 

www.civieleveiligheid.be

Denk vooruit!
Geef goede info aan de hulpdiensten.

Dé basisregel bij uitstek: breng 
uzelf nooit in gevaar. “Want als er 
iets misloopt, is er een bijkomend 
slachtoffer; bovendien kan u dan 
zelf geen hulp meer verlenen”, 
zegt Alain Habils, verpleegkundi-
ge bij de Zaventemse brandweer. 
“Het voorkomen van andere on-
gevallen is eveneens belangrijk. 
Verwittig daartoe andere weg-
gebruikers, bijvoorbeeld door de 
gevarendriehoek te plaatsen of 
een eindje vóór de plaats van on-
heil het eigen voertuig te plaat-
sen, met vier knipperende rich-
tingaanwijzers.” Ook brand- en 
explosiegevaar dienen te worden 
vermeden. Draai daartoe het con-
tact terug en verwijder de sleu-
tels. Tevens dienen sigaretten 
te worden gedoofd of gerookt op 
een veilige afstand. 

Eerste hulp
Best is de slachtoffers niet te ver-
plaatsen, want dat kan letsels 
verergeren. Wel mogen ze wor-
den afgedekt met deken of jas 
en mag knellende kleding wor-
den losgemaakt. Net als het stel-
pen van bloedingen door afdek-
ken met proper linnen of T-shirt. 
“Geef evenwel nooit te eten of te 
drinken: dat levert problemen op 
voor de latere behandeling. En ga 
niet zitten tegenover een airbag 
die plots alsnog kan opblazen, 
want dit gaat gepaard met een 
explosie die u kan verwonden”, 
besluit Alain Habils.     

Als de 
ziekenwagen 
op komst is…
De hulpdiensten zijn ver-
wittigd via noodnummer 
112. De ambulance is op 
komst. Maar wat mag u 
wel en niet doen in af-
wachting van de aankomst 
van de hulpverleners? 

ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Welk nummer moet 
je bellen indien je de hulpdien-
sten wil bereiken?

Antwoord: Vroeger gebeur-
de dit met de getallen 100 of 
101, maar vandaag kan dit in 
heel Europa via één nummer: 
112. Eenmaal dat ingetikt, komt 
u terecht op een centrale dienst 
waar een vernuftig systeem 
in werking schiet om de juiste 
middelen zo snel mogelĳk ter 
plaatse te krĳgen.

ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com

HOU JE GSM 
STEEDS BIJ DE 

HAND

HOUUU JEJEJEJ GSGSGSM

3
TIP
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 ELS JONCKHEERE 

redactie.be@mediaplanet.com

Om bij rampen de bevolking te be-
schermen en de situatie zo snel 
mogelijk te stabiliseren, worden 
er in België op zowel gemeente-
lijk als provinciaal en nationaal ni-
veau noodplannen opgesteld. Daar-
in staat in detail beschreven welke 
acties door wie moeten worden on-
dernomen. Peter Mertens, woord-
voerder van het Crisiscentrum Bin-
nenlandse Zaken: “Welk noodplan 

in werking treedt, heeft alles te ma-
ken met de omvang van de calami-
teit. Bij de meeste calamiteiten is 
het meestal de burgemeester die 
de zaken zal coördineren. Maar als 
er veel slachtoffers zijn – zoals bij 
de treinramp in Halle – of wanneer 
de ramp het grondgebied van de ge-
meente overschrijdt, kan het pro-
vinciaal of federaal coördinatieco-
mité worden geactiveerd.” 

Specifieke infrastructuur
Daarnaast beschikken de verschil-
lende overheden over specifieke in-
frastructuur voor noodsituaties. Bin-
nenlandse Zaken beheert bijvoor-
beeld  een netwerk van 450 sirenes 
rondom de nucleaire en petrochemi-
sche sites in ons land. Het Crisiscen-
trum heeft ook een noodgenerator 
zodat het in geval van een elektrici-

teitspanne kan verder werken. Tevens 
is er ‘Regetel’, een telecomnetwerk dat 

toelaat te communiceren in geval de 
publieke telefonie mocht wegvallen. 
“Communicatie is in noodsituaties 
immers een cruciaal gegeven”, aldus 
Peter Mertens. “En we spreken hier-
bij niet alleen over de instanties die in 
actie moeten komen, maar ook over 
communicatie naar de bevolking zo-
dat we iedereen tijdig kunnen infor-
meren over wat te doen. Vandaar dat 
we bezig zijn om andere communica-
tiemogelijkheden te analyseren, zo-
als SMS. Sommige gemeenten maken 
er al gebruik van om hun inwoners te 
verwittigen, bijvoorbeeld in geval van 
watersnood. En we zijn nu ook aan het 
zien of we deze techniek voor ande-
re noodsituaties en op nationaal vlak 
kunnen inzetten.”

Overstromingen, storm, extreme 
weersomstandigheden (hitte / kou-
de), …

Stroompannes
Trein/vliegtuigongevallen, grote 

verkeersongevallen
Explosiegevaar (lek in gasleidin-

gen, bommen uit WOII, …)
Grote branden (bossen, fabrieken, 

appartementsgebouwen, …) 
Nucleaire of (petro-)chemische in-

cidenten
Epidemie (zoals de Mexicaanse 

Griep)
Terroristische dreigingen of aan-

slagen

WAT ZIJN 
NOODSITUATIES?

België goed voorbereid 
op noodsituaties

NIEUWS

NOODPLANNEN
Om bij rampen de bevolking 
te beschermen worden er in 
België zowel op lokaal als op 
federaal niveau noodplannen 
opgesteld.
FOTO: PRIVÉ 

www.crisiscentrum.be

Denk vooruit!
Reflexen die u beschermen bij een 
ramp:

In geval van een calamiteit zal de 
overheid de media inschakelen 
om de bevolking te informeren. 
Peter Mertens: “Als er zich iets 
voordoet, is het aangewezen om 
meteen de radio of tv op te zet-
ten. Volg de raad op die via de me-
dia wordt gegeven. In geval van 
toxisch gevaar, is het aangewe-
zen om binnen te blijven en ra-
men/deuren te sluiten. Bij ande-
re rampen zal nauwkeurig wor-
den omschreven wat u dient te 
doen. “

Extra informatie
“Soms wordt ook een speciaal te-
lefoonnummer gegeven waar 
u voor extra informatie terecht 
kunt.” Belangrijk is dat u in geval 
van evacuatie ervoor zorgt dat u 
de nodige papieren – ID-, SIS- en 
bankkaart, … - bij de hand hebt. 
Belangrijk is tevens dat u weet 
hoe u water, gas en elektriciteit 
moet afsluiten. Zorg er ook voor 
dat de weg naar deze connecties 
altijd toegankelijk zijn, zodat u 
snel kunt reageren indien nodig. 
“Burgers hebben ook een verant-
woordelijkheid om zich op nood-
gevallen voor te bereiden. Infor-
meer via de gemeente en het In-
ternet (bv. www.overstromings-
voorspeller.be, www.seveso.be) 
wat de risico’s van uw woon-
plaats zijn en hoe u zich erte-
gen kunt beschermen. Want een 
gewaarschuwd man is er twee 
waard, niet waar?”

INFORMATIE

Wat te doen 
in geval van 
nood?
In noodgevallen speelt de 
media steeds een belang-
rijke rol voor de commu-
nicatie naar de bevolking 
toe.

ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Is de kritiek die onze 
overheden krĳgen op de manier 
waarop ze noodsituaties aan-
pakken altĳd terecht?

Antwoord: Ons land is wel 
terdege voorbereid op rampen. 
Bovendien wordt er volop ge-
experimenteerd met methodes 
om nog beter op calamiteiten in 
te spelen…



 DECEMBER 2010  ·  9

Knelpunten

 HILDE VEREECKEN

redactie.be@mediaplanet.com

CONSULTANCY

“Iedereen 
bĳ veiligheid 
betrekken” 

EVOLUTIE

Veiliger dan 
ooit
Veiligheidssystemen wor-
den steeds ingenieuzer. 
Zowel de wetenschap als 
praktijkervaring spelen 
hierbij een rol.

9/11

HILDE VEREECKEN

redactie.be@mediaplanet.com

Paul Robrechts was jaren-
lang verantwoordelijk voor 
veiligheid in grote bedrijven. 
Nu legt hij zich toe op secu-
rity consultancy.
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Opgeschrikt

Algemeen overzicht

DE MAZEN 
VAN HET NET 
VERKLEINEN

 HILDE VEREECKEN

redactie.be@mediaplanet.com

Vraag: Hoe kan de veiligheid 
van pakketjes in de toekomst 
nog beter gegarandeerd wor-
den?

Antwoord: Package trac-
king is een van de vele nieuwe 
oplossingen. Het laat toe het 
hele traject van het pakje op de 
voet te volgen.

De recentste 
bompakketjes 

waren anonieme 
zendigen die via 
koeriers werden 
verstuurd, hier moeten 
we op inspelen

NIEUWS

Your total security provider
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Er bestaat steeds meer malafide 
software (‘malware’, zoals virus-
sen). Volgens een bekende IT-be-
veiligingsfirma is in ons land zelfs 
zo’n 52,30 procent van de com-
puters geïnfecteerd! De aard van 
de besmettingen is divers, al valt 
vooral het hoge aantal trojans op; 
deze vormen namelijk een geliefd 
middel voor het verrichten van 
identiteitsdiefstal en het stelen 
van gebruikersgegevens voor fi-
nanciële en bancaire transacties. 
Drie beschermniveaus moeten 
soelaas brengen. Hoe meer er wor-
den geïmplementeerd, hoe veili-
ger de computer is.

Driemaal is scheepsrecht
Eerste beschermende laag is dat 
op niveau van de firmware: de 
software die in hardware (router, 
switch, …) zit met het oog op de 
aansturing ervan. De producenten 
stellen, via hun websites, regelma-
tig ‘patches’ (soort updates) ter be-
schikking: stukjes software die 
zwaktes, ontdekt in de basisversie, 
oplossen, of de performantie van 
programma’s verhogen. Indien de-
ze niet op tijd en stond worden ge-
installeerd, wordt de buitenste be-
veiligingslaag langzaam zwakker… 
Onmisbaar is ook een hardware-
firewall: deze filtert het internet-

verkeer naar computer of intern 
netwerk, zodat nefaste pakketjes, 
zoals virussen, moeilijker in desk- 
of laptop raken.

Er is evenwel nog een tweede be-
veiligingsniveau, dat zich ter hoog-

te van de individuele computers 
bevindt. Daartoe behoren met na-
me de software-firewall, spamfilter, 
anti-virusprogramma, de updates 
van besturingssysteem en beveili-
gingssoftware, … Ook tot dit niveau 

behoort het verlenen van rechten 
aan bepaalde personen of groepen. 
Zo kan in een bedrijf het systeem zo 
zijn ingesteld dat enkel voor privé-
doeleinden kan worden gesurft tus-
sen 12 en 13 uur, kunnen een aantal 
sites worden geweerd, ... 

Een derde beschermende laag is 
de encryptie. Daarbij worden be-
langrijke stukjes info bijkomend af-
geschermd: er kan alleen aan wor-
den geraakt door iemand die de no-
dige ‘credentials’ heeft. Dat kan een 
‘logische toegangscontrole’ zijn, zo-
als een paswoord. Het kan ook gaan 
over ‘fysieke toegangscontrole’: 
elektronische identiteitskaart, di-
gipass (denk aan het thuisbankie-
ren), usb-sleutel, biometrische ge-
gevens (irisscan, vingerafdruk,…), 
een toestelletje dat nummers gene-
reert, … Indien een logische en een 
fysieke toegangscontrole worden 
gecombineerd, spreken we over 
‘sterke authenticatie’.

De juiste attitude
Uiterst belangrijk is ook de houding 
van de gebruikers zelf. Deze dienen 
logisch te redeneren, bijvoorbeeld 
door niets online te kopen van een 
Mexicaans bedrijf met telefoon-
nummer in Ierland en Italiaan-
se bankrekening, door niet om het 
even welke e-mailbijlage openen, 
of eens na te gaan wie een bepaalde 
domeinnaam heeft geregistreerd, 
door betalingssoftware te plaatsen 
op een PC die énkel voor het ver-
richten van betalingen wordt ge-
bruikt,… cybercriminelen verdie-
nen immers niet de minste kans.

Een vuist tegen 
cybercriminelen

VIRUSSEN. Volgens een recente studie is zijn in ons land zowat de helft van de com-
puters geïnfecteerd.  FOTO: SHUTTERSTOCK.COM 

We leven in een kennis-
maatschappij, met ICT als 
cruciale spil. Het veilig ge-
bruik van de computer is 
dan ook onontbeerlijk ge-
worden. Gelukkig bestaan 
er methodes om zich te be-
schermen. Maar zijn deze 
wel voldoende gekend?

ENKELE GEVAREN VAN HET NET…

Phishing: door misleidende 
informatie (valse mail, site,…) la-
ten denken dat je met een ech-
te persoon, organisatie (bvb. 
bank),… te maken hebt. 

Trojaans paard: functie 
verborgen in een programma 
(screensaver, chatprogram-
ma,…). Kan bĳvoorbeeld aan 
malafide personen toegang tot 
de computer verschaffen.

Virus: programma dat is ge-
nesteld in een bestand. Neemt 
schĳfruimte en computertĳd in 
beslag en kan schade aanrich-
ten, zoals wissen en verspreiden 
van gegevens.

Worm: zichzelf vermenigvul-
digend computerprogramma; 
kopieën ervan worden automa-
tisch via een netwerk doorge-
stuurd. 

NIEUWS

KOEN VANDEPOPULIERE

redactie.be@mediaplanet.com

TECHNOLOGIE

Cloud 
computing
De tendens naar ‘cloud 
computing’ is onmisken-
baar. Deze technologie 
biedt namelijk heel wat 
voordelen: een verhoog-
de mobiliteit, lagere kos-
ten en ontzorging inzake 
onderhoud, stroomvoor-
ziening, back-ups, ... Het 
concept stelt evenwel ook 
aparte uitdagingen

‘Cloud computing’ maakt snel 
opmars. Christophe Dhaene, 
Zaakvoerder e-BO Enterprises: 
“Steeds meer bedrijven plaatsen 
hun gegevens en software - zo-
als boekhoudpakket, CRM, … -  ‘in 
de cloud’; ze benutten deze dus 
via het Internet. Helaas hebben 
ze dit soms onvoldoende bevei-
ligd. Zwakte zit in het feit dat er 
ook connecties worden gemaakt 
met de professionele omgeving 
vanuit diverse onveilige plekken 
zoals thuis, op hotel,… Maar het 
personeel geen laptop aanbieden, 
hen niet actief laten zijn op social 
network sites,… zullen veel werk-
gevers niet willen of kunnen. Om 
toch problemen te voorkomen 
kan er naast een paswoord ook 
een fysiek toegangscontrolemid-
del, zoals identiteitskaart, bank-
kaart, usb-stick,... worden ge-
bruikt om met de bedrijfscloud 
te connecteren. En bovenop de-
ze ‘sterke authenticatie’ kan nog 
een stap verder worden gegaan 
door identificatie van de gebruik-
te ‘client hardware’ die met de 
cloud is verbonden. Hoe dan ook, 
voor wie zijn belangrijke infor-
matie wil beschermen, is securi-
ty in al zijn aspecten essentieel.” 

KOEN VANDEPOPULIERE

redactie.be@mediaplanet.com

Mediaplanet vraagt jouw mening!
Om onze edities nog beter te maken en meer aangepast aan 
de noden van onze lezers voert Mediaplanet momenteel een 
marktonderzoek via onze website. Laat ons weten wat jij vindt op 
http://mediaplanet.com/enquete. Onder de deelnemers wordt 
een verblijf voor 2 personen voor 2 nachten in het exclusieve 
relaxatieoord ‘Pullman Thalassa Timi Ama’ in Villasimius (Ita) 
verloot.

www.mediaplanet.com/enquete
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Verloren of gestolen?

Denk vooruit!
Blokkeer je eID of paspoort 
via docstop (https://www.docstop.be).

De portefeuille op het dak van de au-
to gelegd en dan weggereden? Even 
verstrooid geweest? Soms volstaan 
een paar seconden om een hele dag 
om zeep te helpen. Maar het kan nog 
erger. Enkele dagen later ontvangt u 
een merkwaardige brief. Een bank 
maant u aan om de maandelijkse af-
betalingen te storten van een lening 
waarvan u nog nooit hebt gehoord. 
Iemand heeft namelijk met de iden-
titeitskaart uit uw portefeuille uw 
identiteit gestolen en op uw naam 
een lening afgesloten… 

Specialiteit?  
Identiteitsfraude!
Malafide personen kunnen met een 
gestolen identiteitskaart een chi-
que wagen huren, maar deze nooit 
terugbrengen. Of ze nemen een 
gsm-abonnement waarbij ze een 
state-of-the-art smartphone zowat 
gratis krijgen, maar laten daarna 
na maandelijks te betalen. Of nog: 
ze kopen een LED 3D-televisie, be-
talen 100 euro voorschot, maar la-
ten daarna niets meer van zich ho-
ren. In elk van die gevallen heb-
ben de verkopers slechts één aan-
knopingspunt: de eigenaar van de 
identiteitskaart waarmee de trans-
actie is gebeurd. Ze zullen zich dan 
ook tot hem of haar richten om de 
schuld alsnog te vergoeden. Zo ont-
staat een lange lijdensweg voor bei-
de partijen. Er zijn zelfs misdaad-
bendes die zich in dergelijke iden-
titeitsfraude hebben gespeciali-
seerd! Ze zijn vooral geïnteresseerd 
in look-a-likes: mensen die lijken 
op henzelf of hun kompanen. On-
der meer in dat verband is het van 
groot belang dat zich op de identi-
teitskaart een recente foto bevindt: 
als deze van de persoon op jongere 
leeftijd is, valt namelijk moeilijker 
te interpreteren of de huidige bezit-
ter van de kaart een bedrieger of de 
rechtmatige eigenaar is. 

Snelle reactie
Om aan dergelijke problemen paal 
en perk te stellen, is het van belang 
snel te reageren bij diefstal of ver-
lies van het identiteitsdocument. 
Daartoe kan worden getelefoneerd 
naar het DocStop-nummer 00800 

2123 2123, dat 24 uur op 24, 7 dagen 
op 7 bereikbaar is, en dit niet alleen 
vanuit België, maar ook vanuit een 
rits andere landen. De operator aan 
de andere kant van de lijn zal de 
identiteit van de beller controleren 
door vragen te stellen over diens 
adres, geboorteplaats,… Vervolgens 
(binnen enkele minuten) wordt de 
identiteitskaart geblokkeerd, zo-
als ook gebeurt bij het bellen naar 
noodnummers wanneer een bank-
kaart zoek is geraakt. En de persoon 
die het nummer belde, zal later een 
brief ontvangen waarin de melding 
wordt bevestigd. In geval van dief-
stal van de identiteitskaart is het 
best ook aangifte te doen bij de po-
litie; bij verlies gaat de burger na de 

telefonische melding naar het ge-
meentehuis of, na de openingstij-
den ervan, bij de politie voor een 
voorlopig attest. 

Voorkomen blijft beter dan 
genezen
Wanneer nu een malafide persoon 
de gestolen, maar geblokkeerde, 
identiteitskaart voorlegt aan een 
winkelier, bankier, … kan deze laat-
ste, door surfen naar de site ‘Check-
Doc’, eenvoudig nagaan of die kaart 
is geblokkeerd. Als dat niet zo is, 
verschijnt een groen signaal op het 
scherm. Indien wel, wordt dit rood. 
De verkoper, bankier, … kan dan de 
betrokkene aanraden de identi-
teitskaart in orde te brengen, of in-

dien dit beter lijkt, de politie bellen. 
De burger die het verlies of de dief-
stal van de identiteitskaart seinde, 
zal dan een brief ontvangen dat is 
geprobeerd zijn of haar identiteits-
kaart te gebruiken. En als de be-
diende in winkel, bank, bij het ver-
huurbedrijf,… de transactie alsnog 
laat doorgaan, kan de burger aan de 
hand van de brief waarin diens mel-
ding van verlies of diefstal is beves-
tigd, bewijzen de nodige stappen 
te hebben genomen om de identi-
teitsfraude te voorkomen. Overi-
gens is op de site CheckDoc ook een 
luik voorbehouden dat moet hel-
pen dergelijke vervalste documen-
ten te herkennen.  

Weg terug
Via DocStop kunnen nog meer 
identiteits- én reisdocumenten 
worden geblokkeerd, zoals Kids-ID, 
verblijfstitel (voor niet-EU allochto-
nen) en paspoort. Indien ze alsnog 
worden teruggevonden, kunnen zo-
wel identiteitskaarten als verblijfs-
titels binnen de 7 dagen na mel-
ding worden gedeblokkeerd; daar-
na worden ze ongeldig verklaard en 
moet een nieuw document worden 
aangevraagd bij het gemeentehuis. 
Paspoorten worden meteen ongel-
dig verklaard. Deblokkering daar-
van is dus níet mogelijk. 
MEER INFO OP HTTP://MY.BELGIUM.BE  

Identiteitskaart kwĳt?

IDENTITEIT. Malafide personen kunnen met en gestolen identiteitskaart een chique wagen huren, zonder deze ooit terug te 
brengen.  FOTO: SHUTTERSTOCK.COM 

Vraag: Wat te doen als je je 
identiteitskaart verliest?

Antwoord: Hoewel we er 
niet altĳd bĳ stilstaan, is on-
ze identiteitskaart minstens 
even waardevol als onze bank-
kaart… Gelukkig bestaat intus-
sen een instrument dat de Belg 
vrĳwaart van de soms ramp-
zalige gevolgen van diefstal of 
verlies.

OP ZOEK NAAR IDENTITEITS- EN REISDOCUMENTEN

In 2009 zijn in totaal 20.497 
identiteits- of reisdocumenten 
zoek geraakt. Tot deze die wer-
den aangemeld als ‘verloren’ be-
hoorden 12.001 identiteitskaar-
ten, 922 verblĳfstitels (zĳn be-
stemd voor niet-EU allochtonen), 
418 paspoorten en 145 KidsID’s. 
Helaas bleken er ook heel wat 
gestolen: 6.114 elektronische 
identiteitskaarten, 384 verblĳfs-
titels, 270 paspoorten en 134 
KidsID’s.   

Controles via ‘CheckDoc’ 
maken onder meer handelaars 
duidelĳk of een document geseind 
staat als gestolen, verloren,… een 

rood (alarm)signaal verscheen het 
vaakst in de telefoniesector (22,73 
%), gevolgd door bedrĳven of ad-
ministraties, zoals consulaten, in 
het buitenland (9,64 %), openba-
re diensten (8,58 %), handel (5,57 
%), en de financiële sector (4,4%). 
Deze cĳfers geven een schatting 
weer op basis van de vermoedde 
herkomst van de e-mailadressen 
en het niet anderssoortig gebruik 
van de site (bĳvoorbeeld door een 
werknemer die nagaat wat de toe-
stand is van het eigen verloren do-
cument). 
(CĲFERS: FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLAND-
SE ZAKEN, ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BE-
VOLKING)

NIEUWS

 KOEN VANDEPOPULIERE 

redactie.be@mediaplanet.com

De Kids-ID is een elektronisch 
identiteitsdocument voor kin-
deren van 0 tot 12 jaar. Ze moeten 
het bijhebben als ze naar het bui-
tenland willen, bijvoorbeeld op 
reis samen met hun ouders. De 
kaart wordt aangevraagd bij de 
dienst Bevolking van stad of ge-
meente en kost zo’n 3 euro. Maar 
let op: de procedure duurt 2 tot 3 
weken. Wie de Kids-ID te kortbij 
vertrek aanvraagt, riskeert om 
de spoedprocedure te moeten ge-
bruiken. De kostprijs van de kaart 
kan dan oplopen tot 170 euro (+ 
gemeentelijke taksen).

Meer dan een  
identiteitsbewijs
Kinderen kunnen dankzij chip 
en pincode op de kaart veilig 
chatten, namelijk enkel met per-
sonen van de eigen leeftijdscate-
gorie. Ook is de kaart bruikbaar 
als bibliotheekpas, lidkaart van 
de sportclub, bij inschrijving op 
school,… En wanneer een kind 
verloren loopt, kan de persoon die 
het vond, bellen naar het ‘Hallo 
Ouders’-nummer op de Kids-ID. 
Die dienst neemt dan contact op 
met ouders of familie. Bij de aan-
vraag van de kaart moeten ou-
ders immers een lijst met maxi-
maal zeven telefoonnummers 
opgeven van mensen die kunnen 
worden gebeld. 

De Kids-ID
De Kids-ID vervangt het 
witte, kartonnen identi-
teitsdocument dat kinde-
ren vroeger op zak had-
den. Ze is moeilijker ver-
valsbaar. Maar er is nog 
veel meer dat ouders om-
trent het kleinood moeten 
weten.

KOEN VANDEPOPULIERE

redactie.be@mediaplanet.com
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een Veilige Dag
Maak van Elke Dag

Alle bedrijven in België dienen de 
wetgeving inzake veiligheid op het 
werk te volgen. Dit betekent dat ze 
een veiligheidsplan moeten ontwer-
pen dat up-to-date wordt gehouden. 
Henk Vanhoutte, Secretaris-Gene-
raal Febelsafe (Belgische Federatie 
van Leveranciers van Producten en 
Diensten voor individueel welzijn 
op het werk): “Een onderneming 
verandert continu: er worden nieu-
we machines geïnstalleerd, met 
nieuwe grondstoffen of producten 
gewerkt, er komen andere werkpro-
cedures, … Vandaar dat het absoluut 
noodzakelijk is om het veiligheids-
plan continu aan te passen.” 

De basis van het plan is een ana-
lyse van alle risico’s die zich kunnen 
voordoen. Henk Vanhoutte: “Hierbij 
is het van groot belang om elke werk-
post onder de loep te nemen. Boven-
dien raden we aan dat de werkne-
mers bij deze studie worden betrok-
ken. Zij kennen immers beter dan 
wie ook de gevaren van hun eigen 
werkpost. Denk trouwens eveneens 
aan analyses voor onderhoudswerk-
zaamheden. Want deze worden wel 
eens vergeten, ondanks het feit dat 
dergelijke ingrepen vaak met grotere 
risico’s gepaard gaan.” 

Risico’s wegnemen 
Op basis van de resultaten van deze 
analyse moet dan worden nagegaan 
op welke manier de risico’s zoveel 
mogelijk kunnen worden weggeno-
men. In eerste instantie moeten er 
preventieve maatregelen worden ge-
troffen: het vervangen van produc-
ten door minder gevaarlijke stoffen, 
aanpassen van werkprocedures, … 
Maar ook de opleiding van de werk-
nemers speelt een belangrijke rol: 
hoe beter zij de risico’s inschatten, 
hoe minder ongevallen er zullen ge-
beuren. Henk Vanhoutte: “Vervol-
gens dient te worden nagegaan wel-
ke risico’s met collectieve bescher-
mingsmaatregelen kunnen worden 
ingedijkt. Denk hierbij maar aan het 

afschermen van machineonderde-
len, het plaatsen van antislipvloeren, 
enzovoort,  …” Voor de risico’s die dan 
nog overblijven, zijn er de persoonlij-
ke beschermingsmiddelen, kortweg 
PBM’s. We spreken hier over bescher-
mende kledij, stof- en mondmaskers, 
handschoenen, helmen, valbevei-
liging, gehoorbescherming, brillen, 
… Henk Vanhoutte: “Bij de selectie 
van deze PBM’s moeten de betrok-
ken werknemers wettelijk gezien 
altijd worden geconsulteerd. En dat 
is maar meer dan normaal, want zij 
moeten ze ook dragen. En als het per-
soneel er niet mee akkoord is, zullen 
ze de PBM’s links laten liggen en is 
uw investering een maat voor niks.”

Kies voor kwaliteit
Helaas blijken vooral de KMO’s  het 

(al dan niet bewust) niet zo nauw 
met de verplichting inzake veiligheid 
op het werk te nemen. Als er über-
haupt al een preventieplan is, wordt 
er vooral gekeken naar de meest eco-
nomische manier om het uit te voe-
ren. Henk Vanhoutte: “Veel bedrijven 
kiezen hun PBM’s nog steeds op basis 
van één criterium, namelijk prijs. Ze 
besteden geen aandacht aan ergono-
mie en gebruiksgemak. Maar het ge-
volg is dat de persoonlijke bescher-
mingsmiddelen niet voldoende of 
correct worden gedragen. Bovendien 
is er nog flink wat onkunde bij de se-
lectie van PBM’s. Zo wordt bijvoor-
beeld gedacht dat een bepaald type 
handschoen tegen alle soorten che-
micaliën beschermt, terwijl dat niet 
het geval is. Of dat een stofmasker 
ook wel beschermt tegen het inade-

men van gassen.” Maar zelfs al koopt 
u de beste PBM’s die er zijn, dan nog 
is er geen garantie dat ze ook effec-
tief worden gebruikt. Veelal heeft dit 
te maken met het feit dat de werkne-
mers niet beseffen welke risico’s ze 
lopen: sensibilisering is dus de op-
dracht. Henk Vanhoutte: “In dit ka-
der wil ik nog eens wijzen op het be-
lang om de problematiek per werk-
post te behandelen. Want personeels-
leden die geregeld van arbeidsplaats 
veranderen, moeten de gevaren van 
elke werkpost kennen. Anders ris-
keert u dat ze niet de juiste PBM’s ge-
bruiken. Daarnaast merken we dat 
er op logistiek vlak nogal wat fouten 
worden gemaakt. Het heeft geen zin 
om in een PBM te investeren en die 
in het magazijn te leggen. Want als 
de werknemers eerst 500 meter moe-
ten lopen om ze te gaan halen, is de 
kans heel klein dat ze dat ook effec-
tief zullen doen. Tenslotte wil ik nog 
opmerken dat PBM’s goed en op de 
juiste manier moeten worden on-
derhouden: beschermende werkkle-
dij dient correct te worden gewassen, 
de filters van maskers moeten gere-
geld worden vervangen, valbeveili-
ging moet op een juiste werking wor-
den getest… Want het is evident dat 
de PBM’s anders hun beschermende 
functie kunnen verliezen!”

Veiligheidsplan 
moet up-to-date zĳn

KENNIS NOODZAKELIJK. “Werknemers die geregeld van arbeidsplaats veranderen, moeten de gevaren van elke werkpost 
kennen”, aldus Henk Vanhoutte, Secretaris-Generaal van Febelsafe.  FOTO: PRIVÉ 

Ongevallen op het werk 
vallen nooit helemaal te ver-
mijden. Maar mits een goed 
veiligheidsplan kan er toch 
heel wat onnodig leed wor-
den voorkomen. Toch blij-
ken nog niet alle bedrijfslei-
ders dit goed te snappen. Er 
blijft dus nog heel wat werk 
aan de winkel…

MEER DAN 460 ARBEIDSONGEVALLEN PER DAG!

Het Fonds van Arbeids-
ongevallen (FAO) tekende in 
2009 145.546 arbeidsongeval-
len in de privésector op (waar-
van iets meer dan 100 met do-
delĳke afloop). Dat betekent een 
daling van bĳna 12 % in vergelĳ-
king met 2008. Henk Vanhoutte: 
“Maar dat duidt er niet op dat 
de veiligheid op werkplaatsen er 
opeens fel op vooruit is gegaan. 
De sterke afname heeft voor-
al met de economische crisis 

te maken: als er minder wordt 
gewerkt, is er natuurlĳk min-
der kans op ongevallen!” Tot de 
slachtoffers behoren vooral jon-
ge werknemers (of personeels-
leden met een lage anciënniteit) 
en uitzendkrachten. De reden 
mag duidelĳk zĳn: een gebrek 
aan ervaring verhoogt het risico 
aanzienlĳk. Ook mensen die on-
derhoudswerkzaamheden uit-
voeren, lopen meer kans op een 
ongeval.

NIEUWS

 ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com
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SEIZOEN

Extra 
maatregelen 
voor de winter
Arbeidsongevallen die met 
de winter verband hou-
den, zijn divers. Sommi-
gen zijn het directe gevolg 
van de blootstelling aan 
koude, andere worden in-
direct veroorzaakt door 
het werken in een koude 
omgeving (uitglijden, risi-
co’s door een verminderde 
behendigheid, …). 

Henk Vanhoutte: “Volgens mij 
is zichtbaarheid één van de be-
langrijkste aandachtpunten in 
de winter: zorg dat uw perso-
neelsleden tijdens zowel hun ac-
tiviteiten als het woon/werkver-
keer een fluovestje dragen als ze 
buiten zijn. Voor de rest is extra 
warme kledij natuurlijk belang-
rijk. Zorg er tevens voor dat de 
toegang tot uw bedrijf of de wer-
ven ijsvrij is: strooi zout, ruim 
sneeuw, … Respecteer ook de wet-
telijke verplichtingen inzake het 
werken in koude: geef uw perso-
neel voldoende pauzes, zorg voor 
extra verwarming, zet ze op tech-
nische werkloosheid indien de 
temperatuur tot onder het wet-
telijk minimum zakt, …”

Materiaal
“Tenslotte wil ik nog wijzen op 
een aandachtspunt dat vaak 
wordt vergeten: het materiaal 
waaruit PBM’s zijn vervaardigd, 
kan zich in extreme koude an-
ders gaan gedragen. Zo worden 
verschillende kunststoffen onder 
een bepaalde temperatuur broos, 
waardoor bijvoorbeeld bepaalde 
types helmen niet meer de ver-
eiste veiligheid bieden. Lees dus 
altijd aandachtig de gebruiksin-
structies van de PBM’s!” 

ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com
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Gelet op de industriële activiteit, de 
omvang van het bedrijf en het gro-
te aantal werknemers, scoort BASF 
ontzettend goed op het vlak van ar-
beidsveiligheid. Dit heeft voor een 
groot deel te maken met de aan-
dacht die aan preventief onder-

houd (herstellen voor iets kapot is) 
wordt besteed. 

Lauris Van Hove, Manager Pre-
vention Policy bij BASF Antwerpen: 
“We hebben een hele planning uit-
gewerkt die met informaticapakket-
ten wordt aangestuurd en beheerd. 
Op die manier wordt niets uit het oog 
verloren, waardoor we eigenlijk heel 
weinig met machine-uitval of defec-
ten te maken krijgen. Maar door die 
planning zorgen we er ook voor dat 
het onderhoud op een efficiënte ma-
nier kan gebeuren: door professio-
nals, met de juiste materialen en op 
een goed voorbereide manier. Want 
ook de mensen die voor het onder-
houd zorgen, moeten immers op een 
veilige manier kunnen werken. Zo 
dienen pompen die chemicaliën ver-
pompen grondig te worden gereinigd 
vooraleer ze kunnen worden hersteld 
of vervangen, moet de elektriciteits-
toevoer van machines worden afge-

sneden vooraleer eraan te werken, 
zodat de installatie niet onverwachts 
kan opstarten, enzovoort...” 

Vergunningen
“Om ongevallen te vermijden, heb-
ben we tevens een systeem van ver-

gunningen geïmplementeerd. Het 
gaat om een soort van handleiding 
waarin we de gevaren van elke onder-
houdstaak inventariseren en met de 
uitvoerder – of dat nu eigen mensen 
zijn of externen – doorspreken, zodat 
de risico’s zijn gekend en de onder-
houdspersoon de juiste maatregelen – 
opleiding, materiaal, persoonlijke be-
schermingsmiddelen (PBM’s), … - kan 
nemen. Deze methode is niet alleen 
cruciaal voor de veiligheid tijdens pre-
ventieve onderhoudswerken, maar 
ook en vooral tijdens correctieve in-
grepen. Want als er toch iets stuk gaat, 
moet er heel snel worden gereageerd. 
En precies door het feit dat er dan on-
der tijdsdruk moet worden gewerkt, 
verhoogt het risico op ongevallen. Een 
goed voorbereid man, is er in deze ge-
vallen zeker twee waard!”

 ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com

+/- 3.500 eigen medewerkers
Gemiddeld zijn er dagelĳks 

circa 1.500 contractoren op de 
site aanwezig

Frequentiegraad arbeidson-
gevallen met werkverlet = 4 (4 
ongevallen per miljoen gewerkte 
uren – eigen personeel en con-
tractors, exclusief ongevallen in 
woon/werkverkeer)

Quasi geen arbeidsongeval-
len tĳdens onderhoudswerk-
zaamheden (meeste gebeuren 
tĳdens logistieke activiteiten)

BASF

Onderhoud: dé sleutel 
tot een veilige werkvloer

INSPIRATIE

EFFICIËNT ONDERHOUD
Een goede planning zorgt 
er voor dat het onderhoud 
op een efficiënte manier 
kan gebeuren
FOTO: PRIVÉ 

www.storktechnicalservices.com

Uw bedrijfszekerheid is onze kernactiviteit

Thinking and Doing 

Philip Buskens, Vice President 
Site Optimization & Efficiency: 
“Een defecte installatie heeft im-
mers niet alleen economische 
gevolgen. In een chemische om-
geving kan een niet opgevolgd 
defect uiteindelijk tot een onvei-
lige situatie leiden. Vandaar dat 
we er dankzij preventief onder-
houd voor zorgen dat we poten-
tiële gevaren steeds een voetje 
voor zijn.” 

Investeringen
Daarnaast investeert de onder-
neming ook continu in de ver-
nieuwing van haar machine-
park. Want hoe ouder de instal-
latie, hoe groter het risico op de-
fecten. Philip Buskens: “We den-
ken echter twee keer na vooral-
eer we tot de implementatie van 
een nieuwe machine overgaan. 
Zo is onderhoud al een belang-
rijk gegeven tijdens het ontwerp 
van de installatie. Door bepaal-
de ingrepen of materialen pro-
beren we onnodige maintenan-
ce te vermijden. We trachten ook 
altijd een gemakkelijke bereik-
baarheid van de onderdelen na te 
streven. Tevens besteden we veel 
aandacht aan de lay-out van de 
werkvloer. Zo bevinden quasi alle 
pompen zich op het gelijkvloers, 
wat een gemakkelijkere en dus 
veiligere toegang tot de compo-
nenten toelaat. Want in het ka-
der van veiligheid is het niet al-
leen essentieel dat er onderhoud 
gebeurt. Ook de ingrepen  moe-
ten op een veilige manier kun-
nen gebeuren!”

“Ook de  
ingrepen  
moeten veilig 
gebeuren”
Voor BASF zijn veiligheid 
en onderhoud onlosmake-
lijk met elkaar verbonden.

ELS JONCKHEERE

redactie.be@mediaplanet.com

Defecte machines kun-
nen een groot risico voor 
de werknemers betekenen. 
Vandaar dat een efficiënt en 
regelmatig onderhoud ervan 
cruciaal is voor de veiligheid 
op de werkvloer. Bij BASF 
hebben ze dat goed begre-
pen…

Lauris Van Hove
Manager Preven-
tion Policy bĳ BASF 
Antwerpen.

HOU JE 
MATERIAAL IN 
TOPCONDITIE
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Philip Buskens
Vice-President Site Optimization  
& Efficiency.
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In hun streven naar veiligheid besteden sommige bedrijven veel 
aandacht aan technische en procedurele componenten, maar wor-
den desondanks nog steeds met te veel ongevallen geconfronteerd. 
De remedie zou te vinden zijn in een meer participatief model, 
waar openheid, beloningen en vertrouwen sleutelwoorden zijn.

Eind 2009 mocht SPIE Belgium de ‘Prijs 
van de Hoge Raad voor Preventie en Be-
scherming op het Werk’ in ontvangst ne-
men. Concrete aanleiding was de manier 
waarop de firma onderhoudswerken uit-
voerde bij de TOTAL Raffinaderij te Ant-
werpen. 

Botsing van bedrijfsculturen?
De (petro)chemie staat bekend als een 
sector die zeer hoge maatstaven hanteert 
inzake preventie, veiligheid, gezond-
heid,... op het werk. Het hoeft dan ook niet 
te verbazen dat de personeelsleden die 
er werken, bij een eerste contact geneigd 
zijn wantrouwen te voelen jegens, bij-
voorbeeld, onderhoudstechnici van bui-
ten het bedrijf die op de site komen lassen, 
sleutelen,… aan machines, installaties en 
diverse bedrijfsprocessen, en dit boven-
dien quasi dagelijks op een andere plaats 
in de firma. Toch hebben de mensen van 
SPIE Belgium er, dankzij een doordachte 
aanpak, snel het vertrouwen gewonnen. 
Ze bewezen namelijk, net als de mensen 
van TOTAL, een zeer hoog niveau te ha-
len inzake aandacht voor preventie en be-
scherming op het werk. Dit ontstaan van 
wederzijds vertrouwen werd mee bevor-

derd door de organisatie van sociale con-
tactmomenten tussen het personeel van 
beide firma’s.

Als veilig gelabeld
Het systeem van SPIE Belgium houdt on-
der meer in dat supervisors op voorhand 
de plek inspecteren waar de onderhouds-
technici kort daarna actief zullen zijn; 
er wordt naar gestreefd dit te doen in sa-
menspraak met de klant. Bij deze inspec-
tie nemen de supervisors een groot aantal 
risico’s onder de loep, zoals: zijn alle elek-
trische delen afgeschermd? En de bewe-
gende delen? Is er valgevaar? Kunnen de 
hoofdschakelaars worden vergrendeld?, 
…  Is de werkplek veilig of kan deze door de 
technici vóór aanvang van het werk veilig 
worden gesteld, dan zullen deze supervi-
sors een ‘tag’ (label) hangen op de onder-
delen die een onderhoud zullen krijgen. 

Last Minute Risk Analysis
Ook bij TOTAL Raffinaderij Antwerpen 
bleek in het verleden dat werknemers 
van haar contractoren (zoals SPIE Bel-
gium) nog steeds aan onvoorziene of on-
voorzienbare risico’s kunnen worden 
blootgesteld op het moment dat ze op de 
werkplek hun onderhoudsinterventie 
aanvangen.

Om die reden heeft SPIE Belgium in 
2009 een LMRA-trainingsprogramma op-
gezet voor al zijn technici. Daarbij werd 
hen geleerd om vóór de start van de on-
derhoudswerkzaamheden zelf nog een 
risicoanalyse uit te voeren. Dat impliceert 
onder meer dat ze nagaan of de instruc-
ties die ze kregen, stroken met de waar-
genomen realiteit. Want deze kan bij-
voorbeeld zijn veranderd doordat andere 
contractoren daar, na de screening van de 
werkplek door de supervisor, werkzaam-
heden hebben uitgevoerd of/en er mate-
riaal hebben geplaatst. Of nog: de instruc-
tie heeft een gegeven niet in overweging 
genomen, bijvoorbeeld de onvoorziene 
aanwezigheid van een risico dat vóór de 
werkzaamheden onzichtbaar was. 

Wanneer de technici afwijkingen con-
stateren, melden ze deze via een formu-
lier zodat navenant kan worden ingegre-
pen, bijvoorbeeld door het verbeteren van 
de bestaande veiligheidssystemen. Ver-
volgens lossen ze de problemen zelf op of 
doen ze beroep op de hiërarchische lijn 
of op de klant om tot een oplossing te ko-
men.

Voorts is het van groot belang geble-
ken dat de technici een aangepaste oplei-
ding krijgen voor elke kritische taak die ze 
moeten uitvoeren. Tenslotte maakt ook 

de evaluatie van hun eigen competenties 
en kwalificaties voor de uit te voeren wer-
ken, deel uit van de LMRA.

Positieve houding
Wie meteen met vermaningen en straf-
fen uit de hoek komt, draagt bij aan een
bedrijfscultuur die gesloten is en waar-
bij weinig wordt gemeld. Dat is net het
tegengestelde van wat SPIE Belgium wil 
bereiken. Daarom proberen de leiding-
gevenden van SPIE Belgium een zo po-
sitief mogelijke houding aan te nemen.
Daartoe baseren ze zich onder meer op
de resultaten van het controle- en eva-
luatiesysteem dat TOTAL Raffinaderij
Antwerpen gebruikt voor de verschillen-
de contractorbedrijven op zijn site: SPIE
Belgium’s werknemers die daarop goed
scoren, krijgen als beloning twee bio-
scooptickets. Jaarlijks worden er 200 uit-
gereikt. En de resultaten mogen er zijn: 
vertrouwen tussen het personeel van
beide bedrijven, er zijn op de site geen 
ongevallen met werkverlet meer voorge-
komen, en een kruisbestuiving van best 
practices. Een gouden zaak voor alle be-
trokken partijen, dus. 

Participatief model  
is de beste remedie

 KOEN VANDEPOPULIERE

redactie.be@mediaplanet.com

BEDRIJFSCULTUUR

INSPIRATIE

De petro-
chemie 
staat be-
kend als 
een sector 
die zeer 
hoge maat-
staven han-
teert inzake 
preventie, 
veiligheid, 
gezond-
heid, enz...

Veiligheid bij (onder)aanneming – VCA – BeSaCC

Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen 
voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van 

de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het 
gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties 

moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde 
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen te 
vrijwaren. De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer 

(de aannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken 
de nodige preventiemaatregelen in acht neemt. Daarnaast 

heeft elke opdrachtgever ook de plicht om onveilige 
aannemers te weren. Hoe dit alles moet gebeuren, 

vermeldt de Wet niet. Het is aan de opdrachtgever 
om hiervoor de gepaste manier te zoeken. Eén van 

de mogelijkheden die hij heeft, is een beroep doen op aannemers die 
een VCA-certificaat of BeSaCC-attest hebben. Beide systemen worden in 
België beheerd door de vzw BeSaCC-VCA en omvatten momenteel bijna 
2500 Belgische bedrijven. Jaarlijks volgen bijna 75.000 werknemers en 
studenten een VCA-opleiding.

www.vca-besacc.be
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OPLEIDING PRIMORDIAAL
Het is van groot belang dat 
technici een gepaste opleiding 
krijgen voor elke kritische taak 
die ze moeten uitvoeren.
FOTO: PRIVÉ 
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Een interactief 
antwoord 
op al uw 
vragen rond 
beveiliging
Aangezien veilig werken 
ontzettend veel aspecten 
kent, is het voor een on-
derneming niet altijd even 
gemakkelijk om op de 
hoogte te blijven van de 
laatste regelgevingen en 
tendensen rond dit the-
ma.

 Bovendien kennen veiligheid en 
beveiliging ontzettend veel deel-
gebieden. In België is er slechts 
één moment waarop u al deze 
onderdelen fysiek gegroepeerd 
krijgt op één locatie: de twee-
jaarlijkse nationale vakbeurs Se-
cura te Brussel.

Gezocht: veiligheid, ge-
vonden: cultuur en gedrag.
Uw onderneming kan tijdens 
deze 3 dagen o.a. profiteren van 
een interessante, interactieve 
voorstelling. Dit initiatief van 
Febelsafe focust op een zeer di-
recte manier op bedrijfscultuur 
en gedrag in hun relatie tot vei-
ligheid. Herkenbare situaties uit 
het bedrijfsleven worden op een 
educatieve manier aan het aan-
wezige bezoekerspubliek gepre-
senteerd.

Laatste ontwikkelingen
Wie de laatste nieuwe ontwik-
kelingen wil ontdekken rond 
persoonlijke beschermingsmid-
delen, werkkledij, signalisatie, 
hygiëne, brandpreventie, ergo-
nomie alsook beveiligingstech-
nieken, bewaking, toegangscon-
trole, … moet zeker langsgaan in 
Brussels Expo. De 220 verwachte 
exposanten staan van 23 tot 25 
maart klaar om al uw vragen te 
beantwoorden en u uitgebreid te 
informeren.

Meer info over de beurs, haar 
exposanten en het volledige 
randprogramma kan u vinden 
op www.secura-expo.be. Bezoe-
kers kunnen zich via de website 
ook registreren voor een gratis 
bezoek.

redactie.be@mediaplanet.com
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