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DIEFSTAL !!
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BETER VOORKOMEN DAN GENEZEN
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Er wordt weinig gesproken over diefstal bij tuinaannemers, maar toch verdwijnen er jaarlijks heel wat
werktuigen en machines. Doordat tuinaanlegbedrijven soms vaak geen nabijgelegen buren hebben, zijn
ze erg kwetsbaar. Daar komt ook nog bij dat de tuinaannemer vooral aan het werk is bij derden.
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“Dieven hebben voor 10.000 euro aan tuingereedschap gestolen
uit de loods van een tuinaannemer uit Oeselgem. De dieven gingen aan de haal met quasi al het dure tuingereedschap dat in de
loods en de voertuigen te vinden was. Omdat de inbrekers tuk
waren op dit speciɐeke tuinmateriaal gaat de politie uit van een
‘diefstal op bestelling’. ‘Het is de eerste keer dat we een dergelijke roof vaststellen in onze regio’, zegt commissaris Samyn
van de politiezone Midow. ‘Er is weinig kans dat deze dieven gevat kunnen worden.”

“Eind vorig jaar gingen in Erondegem dieven aan de haal met
een camionette van een tuinaannemer die volgeladen was met
gereedschappen. Het voertuig stond op straat, was afgesloten en volgeladen met gereedschappen als een trilplaat, een
hoogtemeter, een slijpschijf, heggenscharen, een bladblazer
en meer. Alles samen voor bijna 25.000 euro. De dieven moeten daarvan op de hoogte geweest zijn want op andere dagen
bleef het materiaal niet in de auto liggen. Even later heeft de
lokale politie van Erpe-Mere en Lede een kleine bende kunnen
oprollen die gespecialiseerd was in het stelen van gereedschappen en sindsdien zijn soortgelijke meldingen stilgevallen’, zegt
rechercheur Danny Ceulemans.”
Dit zijn twee typische voorbeelden van feiten die zich in principe
bij iedere tuinaannemer kunnen voordoen. Vooral het gevoel van
machteloosheid komt op zo’n moment naar boven. Wie doet zoiets en waarom? Het enige wat men op dat moment wil, is zijn ei-

gendom en werkmateriaal terugkrijgen. Doordat personenauto’s
steeds beter beveiligd zijn, wordt het aantrekkelijker om machines en gereedschappen te stelen. Dieven geven de voorkeur aan
materiaal dat ze gemakkelijk kunnen meenemen, dat een hoge
waarde heeft en bovendien gemakkelijk te verhandelen is.
Ben je het slachtoffer geworden van diefstal? Heb je verzekerde
goederen verloren? Doe dan aangifte bij de politie.
Binnen een patrimoniumpolis is een verzekering tegen diefstal
optioneel. Wie kiest voor deze optie, krijgt een vergoeding voor
het ʖnanciële verlies van het verzekerde materiaal maar ook
bijkomende schade aan gebouwen door de (poging tot) diefstal
is gedekt. Let op, wanneer je los materieel –zoals werktuigen –
niet in een slotvast gebouw bewaart, is de beste keuze om deze
werktuigen afzonderlijk te verzekeren voor diefstal of in een ‘alle
risico’s’-dekking.

Preventie van diefstal

Algemene maatregelen dringen zich op in het kader van diefstalpreventie:
• Spring verstandig om met je sleutel. Laat bij diefstal of verlies
onmiddellijk je sloten vervangen.
• Monteer goede sloten op deuren en ramen, bij voorkeur met
een meerpuntsvergrendeling.
• Bij het afsluiten van het gebouw - en eventueel het inschakelen
van het inbraaksignaleringssysteem -dient gecontroleerd te
worden of alle ramen en deuren zijn afgesloten.
• Zorg voor voldoende buitenverlichting, bij voorkeur met een
bewegingsmelder.
• Voorzie, indien nodig, dat een inbraakwerend compartiment in
het gebouw is ingericht zodat de meest waardevolle machines
of materialen extra beveiligd zijn.
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• Controleer regelmatig de afsluiting rond je bedrijf, zodat dieven
niet ongehinderd binnenglippen.
• Opklimmogelijkheden om het gebouw dienen zoveel mogelijk
vermeden te worden.
• Bij de aanleg en het onderhoud van de beplanting rondom het
gebouw dient ervoor gezorgd te worden dat het geheel overzichtelijk blijft. Het is van belang dat de inbreker door de hoogopgaande begroeiing niet ongezien te werk kan gaan of zich
kan verschuilen.
• Een hond is een goed afschrikmiddel.
• Laat bezoekers nooit alleen.
Maatregelen voor machines en werktuigen
• Plaats je machines en werktuigen indien mogelijk in een afgesloten ruimte (of op een afgesloten terrein), bij voorkeur nabij
je privéwoning.

• Haal na gebruik de sleutel uit het contact.
• Verwijder de batterij uit werktuigen die je alleen in bepaalde
perioden gebruikt.
• Graveer het chassisnummer of framenummer op meerdere
plaatsen in het werktuig.
• Zorg voor een oplijsting van de serienummers van het materiaal zodat je deze na diefstal bij de leveranciers kan laten registreren als ‘gestolen’.
• Installeer een ‘track & trace’ op zeer dure machines zoals
zware tractoren of graafmachines.
• Gebruik afsluitbare tankdoppen om diefstal van brandstof te
voorkomen. O

< Jan Vancayzeele
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AVBS-DIENSTEN EN INFORMATIEAANBOD VOOR DE LEDEN
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Op 23 januari 2012 werd in de schoot van AVBS het ‘Overlegplatform
groenvoorziening’ opgericht. Dit overlegplatform bepaalt standpunten en
ontwikkelt visies die gedragen zijn door de Vlaamse leden-tuinaannemers. Deze
vormen de basis voor bespreking binnen het AVBS-presidium dat op zijn beurt
standpunten inneemt die gedragen zijn door de volledige sierteelt- en
groenvoorzieningsector. Een overzicht van de belangrijkste items die op de eerste
vergadering werden besproken.
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Het overlegorgaan stelt zich tot doel de
syndicale belangenverdediging, de informatieverstrekking en de promotie van de
tuinaanlegsector te bevorderen. In het
Overlegplatform is de provincie WestVlaanderen vertegenwoordigd via de
tuinaanlegkringen Sint-Fiacre en Groen
Groeien. Vanuit alle andere provincies
werden leden-tuinaannemers afgevaardigd.
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Gerichte communicatie en informatiebronnen

Boerenbond en AVBS lanceerden op 1 januari 2012 een nieuwe huisstijl. Het nieuwe AVBS-logo werd samen met de nieuwe
huisstijl op alle niveau’s geïntroduceerd.
Het sierteeltvakblad ’Verbondsnieuws’
wijzigde in 2012 zijn naam in ‘Sierteelt
& Groenvoorziening’ (S&G) en de lay-out
werd aangepast aan de ‘look & feel’ van de
nieuwe huisstijl. De AVBS-website zal in
de nabije toekomst in dezelfde zin aangepast worden. AVBS wil de website crosscommunicatief uitbouwen met het vakblad S&G, e-mails en e-nieuwsbrieven.
De groenvoorzieningssector hecht veel
belang aan deze communicatietechnieken
maar ook aan de sociale media. AVBS zal
in de toekomst structureel meer tijd vrijmaken om deze zaken te realiseren.

S&G verschijnt 14-daags en elke maand
zit in het midden het vakgedeelte ‘Tuinaannemer’. Om de herkenbaarheid te vergroten t.a.v. de groenvoorzieningsector is
er een duidelijke verwijzing vanaf de cover
van S&G in de vorm van een tuinaanlegfoto en/of een miniatuurweergave van de
cover van het vakgedeelte ‘Tuinaannemer’. Momenteel worden maandelijks 12
pagina’s (inclusief reclame) gereserveerd
voor het vakgedeelte ‘Tuinaannemer’. Dit
kan evolueren naar 16 pagina’s i.f.v. de
haalbaarheid. Naar redactionele input toe

werd aan de kringen Sint-Fiacre en Groen
Groeien voorgesteld om maandelijks één
of twee pagina’s in te vullen in het vakgedeelte ‘Tuinaannemer’. Er zal een format
rondgestuurd worden naar de leden met
mogelijke onderwerpen voor redactionele
invulling. Hieruit zullen prioriteiten bepaald worden voor redactionele input in
de toekomst.
Boerenbond ondersteunt ook de leden als
ze zich abonneren op een extra vakblad en
dit door middel van een terugbetaling van
20 euro van dat abonnementsgeld. Het
‘Overlegplatform Groenvoorziening’ zal
een keuze van tijdschrift overmaken aan
Boerenbond. ‘Boer&Tuinder’, hét organisatieblad van Boerenbond is vooral gericht
is naar de productiesectoren. Om beter in
te spelen op de behoeften van de groenvoorzieningssector stelt Boerenbond
voor om in een aantal edities (minimaal
6 x per jaar) de rubriek ‘Tuin&Landschap’
te voorzien. Deze rubriek zal in samenspraak met de sector uitgewerkt worden
tijdens de volgende bijeenkomst van het
‘Overlegplatform groenvoorziening’.
AVBS neemt deel aan Green-Expo (23-25
september 2012) met een kopstand van
48 m2 gelegen in het midden van de centrale hall op Flanders Expo. AVBS wil met
deze deelname de werking en het belang
van de beroepsorganisatie voor tuinaannemers onderstrepen en het lidmaatschap promoten.
De volgende bijeenkomst van het ‘Overlegplatform Groenvoorziening’ is gepland
om donderdag 3 mei 2012. O
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