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1 De Engelse Master Locksmith Association heeft een “Hall of Shame” met sprekende voorbeelden: 

http://www.locksmiths.co.uk/locksmith-blog/examples-of-poor-bad-locksmith-work/. 

 

PERSBERICHT 25 mei 2016 

Overheid moet slotenmaker erkennen als vakman en vertrouwenspersoon 
 

 

De slotenmakerverenigingen zien met lede ogen onbekwame, vaak onbetrouwbare, 

bedrijven klanten in de val lokken met voorgespiegelde lage prijzen voor een deuropening. 

Aan het slot betaalt de klant een veelvoud van wat normaal is, vaak voor erbarmelijk 

werk(1). 

 

De steun van kamerlid Franky Demon (CD&V) voor het opnemen van deze basisbeveiliging 

in de Wet Private Veiligheid is daarom erg welkom. Bij het evalueren van deze wet in 2015 

kwam dit al aan de orde, en sindsdien steunde minister Jan Jambon het idee. 

 

België volgt dan het voorbeeld van 3 EU-lidstaten sinds kort van slotenmakers erkenning eisen (Ier-

land, Finland, Italië), en van 12 lidstaten (Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Kroatië, 

Liechtenstein, Noorwegen, Oostenrijk, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden) en 15 Amerikaanse 

staten (o.m. New York en Californië), die al langer vakmanschap en betrouwbaarheid eisen. 

 

Slotenmakers vervullen immers een onopvallende maar essentiële vertrouwensrol in de beveiliging 

van burgers en overheden. Dat maakt het onbegrijpelijk dat vandaag nog steeds iedereen zich 

slotenmaker kan noemen, ook wie niet betrouwbaar is, geen kennis van zaken heeft, of geen 

rekening houdt met confidentialiteit, privacy of correcte handelspraktijken. 

 

Des te meer omdat consumenten vaak niet anders kunnen dan beroep doen op een slotenmaker die 

zich quasi anoniem aanbiedt. Bovendien schakelt men (een syndicus, een gerechtsdeurwaarder, de 

politie…) soms een slotenmaker in voor andermans goederen. 

 

Daarom moet de overheid voortaan nagaan of het slotenmakerbedrijf voldoende vakbekwaam en 

betrouwbaar is voor opdrachten als het openen van een gesloten deur (vaak in noodsituaties), het 

dupliceren van sleutels met een veiligheidscertificaat, het plaatsen van sluitwerk waar een bijzondere 

veiligheidszorg aan de orde is, het sleutelbeheer voor woongemeenschappen, of het plaatsen en 

onderhouden van brandkasten. 

 

De gebruiker kan dan erop vertrouwen dat de gespecialiseerde slotenmaker die hij aanspreekt, niet 

alleen een vakman en vertrouwenspersoon is, maar ook correct handelt, zonder een noodsituatie te 

misbruiken. Aan de erkende slotenmaker kan men dan toelaten de identiteit te controleren van wie 

hem vraagt een gebouw te openen.  

 

De verplichte erkenning van de gespecialiseerde slotenmaker onder de Wet Private 

Veiligheid maakt dit mogelijk. De slotenmakerverenigingen hebben goede hoop dat ook de 

andere regeringspartijen dit voorstel steunen. 

 

Voor meer info 

- Marc Van De Vijver, voorzitter (0475 402700), info@slotenmakerij-vandevijver.be 

- Geert Herbots, adviseur (0474 435 853), geert.herbots@telenet.be, www.vsu.be 


