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PERSBERICHT  

19 juli 2016   -   Slotenmaker moet erkend vakman en vertrouwenspersoon zijn 
 

Onze slotenmakers zien te vaak werk van anonieme “onderaannemers”, uitgestuurd door websites, 

die na een dure deuropening de klant met onnodige schade en twijfelachtig meerwerk achterlaten.  

Dat werk verdient eigenlijk een ‘Hall of Shame’. Niet om iemand aan de schandpaal te nagelen, maar 

om te tonen dat slotenmakerswerk door een vakman en vertrouwenspersoon moet gebeuren. 

 

Daarom nodigen we de burger uit om zijn minder gelukkige ervaringen mee te delen (info@vsu.be). 

Wellicht kunnen we wat suggesties doen hoe het beter kan. De 'beste' voorbeelden winnen (zonder 

identificatie van enige betrokkene) hun opname in de Hall of Shame, op www.vsu.be en Facebook. 

 

    

“We weren't aware 

that a machine gun 

formed part of a 

locksmiths arsenal of 

tools.”  

 

“Huge damage was 

done to the customers 

door when this cowboy 

'locksmith' tried to cut 

the lock in half!” 

 

“Rogue 

Locksmith 

Attempt to 

Open a Door” 

“How Not to Open a Door”  

 

Onze Engelse collega’s van de Master Locksmith Association illustreren perfect wat we bedoelen 

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

pagina https://nl.pinterest.com/mlalocksmiths/hall-of-shame-locksmith-fails/). 

 

Een slotenmaker die gevraagd wordt om een deur te komen openen, om veiligheidsbeslag te komen 

plaatsen of herstellen, moet zijn vak kennen.  

Hij moet weten hoe slot en cilinder werken, hoe ze in het schrijnwerk zijn ingewerkt (in hout, pvc, 

aluminium of staal), en hoe je met respect voor het goed van de klant nog steeds doeltreffend je werk 

als slotenmaker kan doen. Dat vergt inzicht en kennis, via opleiding of ervaring. 

Maar dat ontbreekt meestal – net zoals een betrouwbaarheidscontrole – bij de lokale 

“onderaannemers” die websites vandaag voor een deuropening durven inschakelen. En de klant 

betaalt daarvoor de rekening. 

 

Onze slotenmakersverenigingen ijveren ervoor dat slotenmakers hun werk goed doen, en 

betrouwbaar zijn, geen misbruik maken van noodsituaties en de privacy en confidentialiteit van de 

klant respecteren. Gebruikers kunnen immers vaak niet anders dan hen inschakelen, en moeten op 

de kwaliteit van de slotenmaker kunnen rekenen. Daarom vragen we de overheid om hem voor zijn 

vertrouwensopdrachten te erkennen onder de Wet Private Veiligheid, die nu herzien wordt. 18 

Europese landen en 16 Amerikaanse staten hebben vandaag zulke regelgeving. 


