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Beste leden,

In het kader van de S3–certificatie zullen er dit jaar inspecties 
worden uitgevoerd zoals beschreven in de controle overeen-
komst. De inspecties gaan gebeuren op de attesten die jullie 
hebben ingestuurd bij Anpi.Voor de gecertificeerde S3-plaatser 
die nog geen attesten hebben binnengestuurd, vragen wij om dit 
dringend wel te doen. We hebben nu het huishoudelijk regle-
ment aangepast om de drempel te verlagen zodat meer sloten-
makers de kans krijgen om lid te worden van de VSU, we hebben 
de attesten aangepast om deze vlugger te kunnen invullen, we 
hebben het technisch reglement aangepast om gemakkelijker 
te kunnen werken. Nu is het aan jullie om deze instrumenten  
te gebruiken en DRINGEND S3-ATTESTEN binnen te sturen. 
Wie geen attesten binnenstuurt, zal ook geen controle krijgen 
en zal zijn certificatie dan ook niet verlengd zien.

 Hopend op positieve vooruitzichten.

Uw voorzitter, Marc Vandevijver
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12 juni 2011  Boottocht VSU

1 september 2011  Bestuursvergadering Sint-Niklaas
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De leden werden ontvangen aan de bar van het hotel 
voor koffie en cake waarna iedereen afzakte naar de 
vergaderzaal. Zoals vorig jaar kreeg iedereen een ont-
haalmap met toelichtingen om de vergadering te kun-
nen volgen. 

De voorzitter, Marc Vandevijver, gaf een kort welkoms-
woord. De opkomst van leden was laag maar door de 
vele volmachten was de vergadering toch stemgerech-
tigd. Ook Rony Nedergedaeld van ANPI was uitgeno-
digd om deze algemene ledenvergadering bij te staan. 
Hij zal de stand van zaken toelichten omtrent de S3.

Voor de Algemene Ledenvergadering van dit jaar  
was het de beurt aan Vlaams-Brabant.  
Daarom gingen we terug naar het hartje van de 
druivenstreek waar Hotel Panorama gelegen is. 

ALgemene LedenVeRgAdeRing 
OVeRijSe
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BOeKhOUding

De afrekening van het budget 2010 
en de voorlegging van raming budget 
2011 werden toegelicht en er wer-
den twee commissarissen aange-
steld voor het nazicht van de boek-
houding. Deze twee commissarissen 
hebben de boekhouding nagekeken, 
goedgekeurd en afgetekend.

ActiViteiten 2010 

In samenwerking met Abus Security 
Center organiseerde de VSU een 
produktscholing alarm- en video-
bewaking in Sint-Niklaas. Door het 
grote succes hiervan komt er mo-
gelijk nog een vervolg hierop.

De belangrijkste verwezenlijking 
van de VSU was Expo Security 2010. 
Michel Dhont, de verantwoordelijke 
voor deze beurs, bedankt iedereen 
voor de steun en de positieve reac-
ties over de beurs. De totale winst 
van Expo Security 2010 bedroeg 
€ 8983.72. Dit bedrag werd gelijk 
verdeeld tussen de organiserende 
slotenmakersverenigingen VSU en 
FNS. 

Opmerkingen van het bestuur en 
leden over de beurs zijn:

•  Huidige locatie biedt onvoldoende 
parkeergelegenheid, de ring rond 
Brussel blijft wel centraal en dus 
interessant voor de bereikbaar-
heid.
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tocht op de Gentse Leie. Deze is 
voorzien op 12 juni 2011.

Voor alle opleidingen, uitstappen, 
bedrijfsbezoeken,... zullen de leden 
van de VSU via email op de hoogte 
gebracht worden. 

WeBSite

Er zijn enkele klachten binnengeko-
men over de praktijken van de website 
slotenmaker.be. De VSU heeft deze 
onderzocht en zou een klacht kunnen 
indienen bij het ministerie van econo-
mische zaken. Het bestuur vraagt de 
mening van de leden hieromtrent. Er 
zijn ook leden die samenwerken met 
deze website. Er wordt voorgesteld 
om met Mr. Van Den Bogaert te gaan 
praten over deze situatie.

Ook wordt er voorgesteld om zelf 
meer publiciteit te maken zodat de 
VSU en de S3 bekender worden. 
In zoekopdrachten op het internet 
moet de VSU en de leden beter ge-
plaatst worden. Enkele andere ka-
nalen die genoemd worden: Truvo, 
radio, krant, TV.

BtW-RegeL

De 6% BTW-regel voor woningen 
ouder dan 5 jaar is verlengd tot 
31/12/2011.

Decoene Products georganiseerd. 
Deze studiedag was een groot 
succes. Hierover kunt u meer le-
zen in de vorige editie van Uw 
Krant nr. 44.

•  Hans, vertegenwoordiger van 
Hoberg, stelt voor om mogelijk 
opendeurdagen te organiseren na 
de verhuis van Hoberg naar Waver. 
Deze zouden plaatsvinden rond 
september 2011.

•  Staf Adams heeft een familie uitstap 
gepland in de vorm van een boot-

•  Een frequentie van om de 2 jaar 
lijkt perfect, in de jaren waarin  
Polyclose niet plaatsvindt.

•  De optie om de beurs zonder de 
FNS te organiseren wordt moei-
lijk bevonden om voldoende leve-
ranciers en bezoekers aan te trek-
ken.

VOORUitZicht 2011

•  Op 7 maart had de VSU reeds 
een bedrijfsbezoek aan Mecop en 
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ernaar vergroten. De leden die wel 
attesten hebben uitgeschreven krij-
gen van de VSU één keuring en hun 
lidgeld voor ANPI terugbetaald als 
geste.

KAndidAtURen

Het bestuur doet nogmaals een op-
roep naar de leden om eventuele ge-
interesseerden te recruteren voor 
het bestuur. Zo kunnen we samen 
verder bouwen aan de toekomst van 
de Vlaamse Slotenmakers Unie.

Hiermee werd de algemene leden-
vergadering van 2011 afgesloten en 
verplaatsten we ons naar de eetzaal 
waar ons een uitgebreide en heer-
lijke maaltijd geserveerd werd.

de 80% omzetregel te versoepelen 
naar bvb. 50%. Ook de optie om slo-
tenmakers onmiddellijk S3-plaatser 
te laten worden, wordt bekeken. 
Deze slotenmaker krijgt dan in het 
eerste jaar 4 keuringen en zal hierna 
dan effectief lid kunnen worden. Dit 
zal nog besproken worden onder 
het bestuur, ANPI, Assuralia en de 
preventiediensten. Voorstellen zul-
len doorgemaild worden naar de ef-
fectieve leden voor bemerkingen.

Het grootste probleem van de S3 is 
dat er nog altijd te weinig attesten 
worden binnengebracht door de 
leden. Rony Nedergedaeld vraagt 
de leden om zeker attesten uit te 
schrijven. Eens deze attesten in 
omloop geraken, krijgt ons label 
bekendheid en zo zal ook de vraag 

S3

Op 9 maart 2011 vond er een ver-
gadering plaats van het Technisch 
Comité van de S3. In deze vergade-
ring is beslist om het attest te wij-
zigen: op de regels conform en niet 
conform dient enkel nog het be-
treffende gevelelement beschreven 
te worden. Ook het S3-reglement 
werd onder handen genomen. 
De gouverneur en de preventiead-
viseurs van Vlaams-Brabant hebben 
een project opgezet in verband met 
een veiligheidscertificaat. De VSU is 
het S3-label gaan voorstellen en het 
concept werd goedgekeurd. Enkel 
de toetredingsvoorwaarden zijn te 
streng waardoor er te weinig men-
sen S3-plaatser kunnen worden. 
Er wordt een voorstel gedaan om 

Verantwoordelijke België
Marcel Clijmans - Deken Adamsstraat 7 bus 4 - 2300 Turnhout - Tel.: 014 41 87 73
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Op 16, 17 en 18 april 2011 werden we 
uitgenodigd in Halle voor de Duitman 
Sleutel Vakdagen. Als Europa’s grootste, 
onafhankelijke groothandel op het 
gebied van sleutels, sleutelmachines 
en slotenmakersgereedschappen wou 
Duitman tijdens deze vakdagen informeren, 
inspireren en laten profiteren. Zo waren 
er spraakmakende productpresentaties, 
professionele demonstraties en 
spectaculaire beursaanbiedingen.

SLeUteL VAKdAgen 

DUITMAN ZINKSTRAAT 13, 1500 HALLE

TEL +32 (0)2 383 16 20  FAX +32 (0)2 383 16 22 duitman  vous ouvre le monde
INFO@DUITMAN.BE   WWW.DUITMAN.BE

Duitman vous offre la ‘Pole Position’ en ce qui concerne 
innovation et évolution dans notre secteur:

•	 Technologie transpondeur

•	 Commandes à distance

•	 Calculation plan de fermeture

•	 Outils de serruriers

•	 Nouveautés pour machines à clés (électronique et mécanique)

•	 Machines à graver

Gardez la vitesse et laissez-vous inspirer 

•	 Présentation professionnelle des produits

•	 Démonstrations par les fournisseurs

•	 Offres spectaculaires                     

VENEZ FULL SPEED
AUX JOURNEES

PROFESSIONNELLES DUITMAN

16, 17 ET 18
AVRIL 2011

10.00H À 18.30H

COUREZ
ET GAGNEZ

VOUS POUVEZ PARTICIPER 
CHAQUE JOUR A LA COURSE 

LA PLUS RAPIDE DE 
BELGIQUE ET GAGNER 

DES PRIX 
FORMIDABLES!
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hongerigen waren er Spaanse tapas 
en paella voorzien. 

De racers onder ons konden prijzen 
winnen door deel te nemen aan ‘het 
snelste spel van Belgie’ en voor de 

Diverse leveranciers werden sa-
mengebracht om de nieuwste ont-
wikkelingen en innovaties te tonen 
op gebied van:
• Transpondertechnologie
• Remote control
• Sluitsysteemcalculatie
• Opensteekgereedschappen
•  Sleutelmachines (elektronisch en 

mechanisch)
• Graveermachines

Onder de cursussen was er onder 
andere een gratis cursus sluitplan-
calculatie en een betalende begin-
nerscursus opensteektechnieken.
Ook hebben wij vernomen dat de 
heer Ivon Thelis, al jaren een begrip 
in de slotenmakerswereld, in het  
najaar van dit jaar zijn taak zal over-
laten.

Meerpuntsluitingen : meer dan 200 modellen op stock

Onze nieuwe medewerkster 
Nicole toont ons assortiment 

meerpuntsloten

KFV
Sobinco
SAB
Maco
GU
Winkhaus
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Hierdoor kunnen de uitsparingen voor de dag- en 
nachtschoot aanzienlijk verkleind worden en de spatie 
tussen de deur en het kader kan geoptimaliseerd wor-
den naar 3 à 4 millimeter. Deze sluitplaten zijn voorzien 
van ankers indien het kader op een muur geplaatst is of 
voorzien van twee rijen vijzen die in de metalen profiel 
gemonteerd worden indien er geen muur is. 

Hieronder enkele foto’s en besprekingen van deze  
sluitplaten:

De sluitplaat linksonder is voorzien van drie stelvijzen 
die enkel in de PVC gaan (de drie linkse vijzen op de 
foto). De middelste en de rechtse rij vijzen gaan tot in 
de metalen profiel achter de PVC omdat er hier geen 
mogelijkheid is om met ankers te werken.

De sluitplaat rechtsonder is wel voorzien van ankers. 
De onderste anker was geen probleem maar de bo-
venste anker kwam recht tegen de rolluik. Daarom 
werd hier een vijs gebruikt die in de uitsparingen voor 
de rolluik op een metalen plaat 
werd gedraaid. Zo zit ook deze 
vijs stevig vast achter de muur. 
De achterkant van de sluitplaat 
werd schuin afgevlakt zodat deze 
perfect de kader volgt.

Hier vindt u enkele voorbeelden van 
sluitplaten op maat gemaakt voor  
PVC-deuren. Deze sluitplaten zijn 
vervaardigd uit versterkt aluminium en op 
maat gemaakt voor verschillende profielen. 

SLUitPLAten  
OP mAAt  
VOOR PVc-deURen
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BeSchRijVing
Wie aan brand- of inbraakpreventie doet, kan een deel van 
de kosten inbrengen tijdens de belastingaangifte. (OPGELET: 
niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor ener-
giebesparende maatregelen.)

AAnVRAAgVOORWAARden
Het betreft volgende uitgaven ter beveiliging van de privé-
woning tegen inbraak en brand (exhaustieve lijst): 

1) Beveiliging tegen brand: 
–  Levering en plaatsing van waterblusser of poederblusser
–  Levering en plaatsing van automatisch blustoestel voor ver-

warmingslokalen op stookolie
–  Levering en plaatsing brandwerende deuren

1° tussen de garage en de woning
2° aan de binnentoegang van de keuken
3° tussen het slaap- en woongedeelte van de woning
4° aan de binnentoegang van het verwarmingslokaal

2) Beveiliging tegen inbraak 
a) levering en plaatsing van inbraakvertragende elementen 
– Specifiek inbraakwerend glas
–  Beveiligingssystemen voor deuren, ramen, luiken, garage-

poorten, lichtkoepels, dakvensters, keldergaten en hekken 
zoals veiligheidssloten, slotbeveiligingssystemen, grendelbe-
veilingssystemen, kierstandhouder

– Gepantserde deuren
b) Detectie van inbraak: alarmsystemen en camerasystemen 
–  De uitgaven betreffende de levering en installatie van alarm-

systemen en de componenten ervan
–  De (abonnement)kosten voor aansluiting op een alarm-

centrale vergund in het kader van de wet van 10 april 1990 
tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

–  De uitgaven betreffende de levering en plaatsing van een 
camerasysteem uitgerust met een registratiesysteem

De materialen moeten voldoen aan bepaalde kwaliteitsnor-
men, waarbij een afstemming met de Europese reglemente-
ring ter zake is voorzien. De installaties moeten uitgevoerd 
zijn door een vakman (geregistreerd aannemer of erkende 
beveiligingsonderneming), die de gelijkvormigheid van de 
materialen aan de gestelde kwaliteitsvereisten conformeert 
op de factuur of een bijlage ervan (zie energiebesparende 
maatregelen). 

Voor wie: De vermindering wordt verleend aan elke belas-
tingplichtige die bepaalde uitgaven doet voor een betere be-
veiliging van een woning, waarvan hij de bewoner is en er 
zijn domicilie heeft en/of waarvan hij de eigenaar is (eigenaar, 
bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn en 
dus niet voor naakte eigenaars). Dus eigenaar of huurder en 
slechts één per woning.

tOeKenningS VOORWAARden
Wat zijn de verplichtingen van de geregistreerde aannemer?
–  Op de factuur vermelden van de woning waar de werken 

worden uitgevoerd
–  Bewijs leveren van de kwaliteit van de installatie en de con-

formiteit volgens de wettelijke voorschriften

Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige?
De belastingplichtige moet het volgende ter beschikking van 
de FOD Financiën houden:
–  de facturen betreffende de aankopen en de prestaties die 

aan de basis liggen van de uitgaven
–  het bewijs van de betaling van de bedragen die op deze 

facturen worden vermeld
–  verklaring over de kwaliteit van de installatie (verklaring op 

de factuur of op een bijlage bij de factuur)

Cumuleerbaarheid met andere maatregelen?
Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingver-
minderingen of de fiscale aftrek voor: 
–  uitgaven die in aanmerking worden genomen als werkelijke 

beroepskosten
–  uitgaven die gedaan zijn in het kader van elke investering, 

onder andere, de materiële vaste activa die dienen voor 
een beveiliging van de beroepslokalen

– energiebesparende investeringen
–  de renovatie van een woning gelegen in een positieve actie-

zone van grote steden
–  uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke 

huurprijs in huur gegeven woningen (sociale huisvesting)

PRemieBedRAg
Het is een fiscale maatregel. U kan 50 % van 
de uitgaven met een maximumbedrag in-
brengen in uw belastingen. Het geïndexeerde 
maximumbedrag voor de belastingsaangifte 
2012 – inkomsten 2011 – bedraagt € 710.

FedeRALe BeLAStingVeRmindeRing 
VOOR BRAnd- en inBRAAKPReVentie
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1 HOUR
FIREPROOF!

S2 (€ 5.000)

BURGLARY RESISTANT

½ HOUR FIREPROOF

www.nautabelgie.com www.nautabelgique.com

think safe

SALVUS TORINO
FIREPROOF
DOCUMENT SAFES

SALVUS PALERMO
FIRE &
BURGLARPROOF SAFES
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STEUNENDE LEDEN:

Firma Verantwoordelijke Adres Telefoon Fax E-Mail

ABUS Kenens Jo Van Dijcklaan 9 3500x Hasselt 011/25 34 93 011/25 34 93 jo.kenens@pandora .be

AMY  NV Willems Nicolas Lieven Bauwensstraat 23 8200x Brugge. 050/45 90 50 050/31 16 64 nicolas.willems@amy.be

BSO nv De Preter Jerry Mechelsesteenweg 9 2840x Rumst 03/820 31 20 03/825 89 72 danny.w@bso-intl.be 

DESSART t'Kint Rodolphe Vlaamsesteenweg 75 1000x Brussel 02/513 76 76 02/511 45 59 info@dessart.be

DOMBRECHT NV Hoet Dirk Schrijnwerkersstraat 1A 9240x Zele 052/31 28 48 02/363 00 58 info@dombrecht.eu

DUITMAN BVBA Thelis Ivon Zinkstraat  13 1500x Halle 02/383 16 20 02/383 16 22 ivon@duitman.be

EVVA BELGIE Spolspoel Serge Zinkstraat  13 1500x Halle 02/383 16 30 02/383 16 22 serge@evva.be 

HOBERG NV Andreas Hoberg Dorpstraat 444 3061x Leefdaal 02/767 33 02 02/767 87 03 info@hoberg.be

HUSQUIN & Fils (CISA) Husquin Filip Lenteklokjeslaan 38 1020x Laken 02/262 09 00 02/268 52 41 info@e-husquin.com

KABA BELGIUM NV Daluwein Dirk Stwg. Op Gierle 339F 2300x Turnhout 0475/67 55 90 ddaluwein@kbt.kaba.com 

METAFA HOLLAND Erik Moll Ekkersrijt 1311 NL 5692 Ajx Son 031/499 477 876 031/499 473 219 info@metafa.nl

SEWOSY Poels Michel Kerkveldstraat 27 1650x Beersel 02/378.18.87 02/378 18 87 mpoels@sewosy.com

DEMUNTER Stefaan Ampe Drongensesteenweg 41 9000x Gent 09/226 60 67 09/227 80 94 stefaan.ampe@demunter.be

ARTITEC Claeys Hugo Speistraat 42 9030x Mariakerke 09/258 13 19 09/374 38 24 adviesBE@artitec.com
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Volgens een rondvraag van gebruikersorganisa-
tie OIVO heeft zo’n één op vijf Belgen in 2009 
een dringende herstelling laten uitvoeren. 
Aangezien ze gemiddeld 44 uur moesten 
wachten op de hulp van een professional, 
loste een derde van de mensen in nood 
het probleem zelf op of deden ze een be-
roep op een kennis. De meest voor komende 
problemen zijn lekken (32%) en verstopping 
(16%) van het sanitair, problemen met de 
verwarming (22%) en met de elektrici-
teit (10%). Computerproblemen (4%) 
en problemen met huissloten (1%) ko-
men veel minder frequent voor. Jam-
mer genoeg moet op loodgieters het 
langst gewacht worden: gemiddeld een 

drietal dagen. De herstelling van een lek of een 
verstopping duurt ook nog eens een volledige 

werkdag (gemiddeld acht uur). Op infor-
matici wacht de klant een tweetal dagen, 
maar de klus is geklaard in amper een 
uurtje. Slotenmakers zijn gelukkig bin-
nen de drie uur ter plaatse.
Goedkoop zijn dringende herstellingen 
niet, want gemiddeld kosten ze € 721. 
Vooral bij lekken (€ 1.900), verwar-
mingsproblemen (€ 451) en verstop-
pingen (€ 198) moet de klant diep in 
de portemonnee tasten. Sloten-, IT- en 
elektriciteitsproblemen oplossen, blijkt 

aanzienlijk minder duur (gemiddeld min-
der dan € 100).

SLOtenmAKeRS het SneLSt 
VOOR dRingende heRSteLLingen

LijSt SteUnende Leden 2011
1 HOUR

FIREPROOF!

S2 (€ 5.000)

BURGLARY RESISTANT

½ HOUR FIREPROOF

www.nautabelgie.com www.nautabelgique.com

think safe

SALVUS TORINO
FIREPROOF
DOCUMENT SAFES

SALVUS PALERMO
FIRE &
BURGLARPROOF SAFES

Volgens een rondvraag van gebruikersorganisa-
tie OIVO heeft zo’n één op vijf Belgen in 2009 
een dringende herstelling laten uitvoeren. 

het probleem zelf op of deden ze een be-
roep op een kennis. De meest voor komende 
problemen zijn lekken (32%) en verstopping 
(16%) van het sanitair, problemen met de 

drietal dagen. De herstelling van een lek of een 
verstopping duurt ook nog eens een volledige 

werkdag (gemiddeld acht uur). Op infor-

V S U
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