
Goed hang- en sluitwerk essentieel bij voorkomen inbraak 

Cilindertrekken rukt op als inbraakmethode 

Binnen 30 seconden is het gepiept. Een inbraak door middel van cilindertrekken. 

Inbrekers maken steeds vaker gebruik van deze methode. Hans Schelvis van het 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) legt uit hoe de techniek in 

zijn werk gaat én hoe cilindertrekken kan worden voorkomen. “Wacht niet tot het te 

laat is en laat u vooral goed adviseren.” 

 

“Het overgrote deel van de woningen in Nederland is voorzien van sloten met cilinders die niet 

bestand zijn tegen cilindertrekken”, vertelt Schelvis. Woningen die volgens het Bouwbesluit 

gebouwd worden, vallen daar helaas ook nog onder. “Een inbreker herkent dit direct als potentieel 

doelwit.” Bij deze inbraakmethode wordt de cilinder van een slot uit de deur getrokken door er een 

schroef in te draaien en daar mechanische druk op te zetten, hierdoor breekt de cilinder af. 

Vervolgens wordt met een universele ‘bouwsleutel’ de deur geopend. “Het gereedschap dat 

inbrekers hiervoor nodig hebben, is helaas eenvoudig verkrijgbaar.” 

Schelvis is bij het CCV werkzaam als adviseur Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Het PKVW is 

een keurmerk voor woningen die voldoen aan een aantal belangrijke eisen op het gebied van 

inbraakpreventie en sociale veiligheid. In de afgelopen 20 jaar heeft het PKVW zich bewezen als een 

zeer goede methode om woninginbraken te voorkomen. 

Bescherming ramen en deuren 

De werking van het Politiekeurmerk is volgens Schelvis vrij simpel. “De eisen die het keurmerk stelt, 

zorgen ervoor dat een inbreker meer tijd nodig heeft om een woning binnen te komen”. Huizen met 

het PKVW-certificaat, hebben tot wel 90 procent minder kans op een inbraak. “Inbrekers weten 

maar al te goed bij welke woningen ze moeilijk binnenkomen. Ze herkennen een PKVW-woning 

direct aan de goede sloten, heldere verlichting en de PKVW-raamsticker. Met het Politiekeurmerk 

woont u niet alleen veiliger, u krijgt vaak ook korting op uw inboedelverzekering”, somt Schelvis op. 

Nieuwe preventieve maatregelen 

 

De eisen waaraan een woning moet voldoen om het Politiekeurmerk te behalen, worden elke drie 

jaar getoetst. “De werkwijze van criminelen verandert en er worden steeds nieuwe, betere en 

gebruikersvriendelijkere preventieve maatregelen gevonden. Denk daarbij aan goed beveiligde 

lichtkoepels, sloten met afstandsbediening voor bovenraampjes en veiligheidsbeslag en cilinders 

met cilindertrekbeveiliging”. Deze maand worden de nieuwe eisen gepresenteerd in de nieuwe 

handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Er is een handboek voor bestaande woningen en 

een handboek voor nieuwbouwwoningen.  

De eisen van het keurmerk houden rekening met de meest voorkomende inbraakmethoden. Nu 

cilindertrekken een blijvende trend is, is cilindertrekbeveiliging voor het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen een eis. In de praktijk betekent dat het toepassen van een cilinder SKG***® of  

veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG **® of SKG***®. Cilindertrekbeveiliging moet 

volgens het Politiekeurmerk toegepast worden op alle bereikbare deuren die toegang geven tot de 

woning. Dit geldt ook voor deuren van bergingen en garages als deze een doorgang naar de woning 

hebben. 

PKVW-bedrijven 



“Wij adviseren bewoners om contact op te nemen met een erkend PKVW-bedrijf. Een goed slot 

monteren is namelijk niet zo makkelijk”, legt Schelvis uit. “PKVW-bedrijven kunnen informatie 

geven over de mogelijkheden om alle 'inbraakgevoelige' plekken van de woning te beveiligen. En 

hoe een woning in aanmerking komt voor het certificaat Beveiligde Woning, dat tien jaar geldig is. 

Wacht dus niet tot het te laat is, maar ga direct aan de slag met veilig wonen.” Een erkend PKVW-

bedrijf bij u in de buurt vindt u op www.politiekeurmerk.nl/pkvw-bedrijf. 

 

KADER: 

 
Goed afsluiten? Sleutel omdraaien! 
 
De beste sloten helpen niet als u ze niet gebruikt of als u tegelijkertijd een raam open laat staan. 

Draai de sloten van uw deuren en ramen dus echt op slot. Anders kunnen inbrekers eenvoudig 

binnen komen door bijvoorbeeld te hengelen (via de brievenbus de deurklink bewegen met 

bijvoorbeeld een ijzeren kledinghanger). Laat de sleutel niet in het slot zitten. Inbrekers kunnen 

dan onder het slot een gat boren en vervolgens de sleutel omdraaien. Of ze slaan met datzelfde 

doel het glas in. Voor meer achtergrondinformatie en preventietips kunt u kijken op 

www.politiekeurmerk.nl/bewoners. 
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