
Is úw huis goed 
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Maak het inbrekers niet te makkelijk!



Waar wordt ingebroken?

Hoe beveiligt u uw woning het beste?

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)

Beveiliging voor- en achterdeur
 - Veiligheidsbeslag
 - Veiligheidsslot
 - Veiligheidscilinder
 - Aanvullende beveiliging

Beveiliging van draai- en klepramen

Overige veiligheidssystemen
 - Camera’s
 - Alarmsysteem
 - Kluis
 - Verlichting

Praktische informatie

Inhoud Verbeter uw beveiliging 

In deze folder vindt u tips voor het controleren van uw 
inbraakbeveiliging en het ontdekken van zwakke plekken in 
uw huis. Vaak zijn die te verhelpen met eenvoudige en 
betaalbare maatregelen. Beveilig uw woning stap voor stap 
en begin bij de zwakste plek. Download de app (stop inbraak) 
en controleer stapsgewijs hoe u uw huis tegen inbraak kunt 
beveiligen.
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Het aantal inbraken en inbraakpogingen is de laatste jaren flink 
gedaald: van ruim 91.000 in 2012 naar rond de 43.000 nu. 
Dat zijn er echter nog altijd gemiddeld vijf per uur. En elke keer 
opnieuw is het voor de bewoners op zijn zachtst gezegd niet 
prettig en vaak zelfs traumatisch. Met dikwijls angstgevoelens 
en slechter slapen tot gevolg. Het meest vervelende is dat u 
zich niet meer veilig voelt in uw eigen huis. 
U kunt zélf veel doen om zo’n traumatische ervaring te voorkomen. 
Uit  onderzoek weten we dat 60 tot 70% van de achter- en 
voordeuren onvoldoende beveiligd is. Wij zetten ons ervoor in 
om de beveiliging van uw huis te verbeteren.

Hier wordt het meeste ingebroken:

Bron: Stichting NIPW 2019



Hoe beveiligt u uw woning het beste?

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
voldoet aan alle eisen op het gebied van inbraakpreventie. 
Deze zijn erop gericht een inbraakpoging flink te vertragen, 
welke plek de inbreker ook kiest. Het PKVW-certificaat 
ontvangt u na keuring van uw woning. 
Bij veel inboedelverzekeringen komt u daarmee in aanmerking 
voor een premiekorting.

Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG)
Het SKG-keurmerk wordt uitgegeven door de Stichting 
Kwaliteit Gevelbouw (SKG). Dit  is een onafhankelijk instituut 
dat de veiligheidsproducten in de bouw keurt op duurzaam-
heid, veiligheid en kwaliteit. Om uw deuren en ramen te 
beveiligen, kunt u het beste kiezen voor sloten met een 
SKG®-logo. Daarmee verkleint u de kans op inbraak. 
Een (gelegenheids)inbreker kiest altijd voor de makkelijkste 
weg en vermijdt de best beveiligde woningen. 
Ook aanvullende beveiligingsproducten kunnen voorzien zijn 
van een SKG-logo met een of meerdere sterren.

Elk gekeurd SKG-slot wordt in een klasse ingedeeld, afhankelijk 
van de bescherming tegen inbraak: SKG*, SKG** en SKG***.

Een slot met SKG* is niet zelfstandig inbraakwerend. 
Monteer er daarom altijd twee van, of gebruik 
een SKG 1-sterrenproduct als aanvulling op een 

ander SKG-product. Het openbreken van een SKG*-slot moet 
een inbreker minimaal drie minuten kosten. 

Een slot met SKG** is zwaar inbraakwerend. 
Een SKG**-slot is minimaal drie minuten zelfstandig 
inbraakwerend. Dit geldt ook als u geen ander 

inbraakwerend materiaal (veiligheidsbeslag of extra sloten) heeft.
Wij adviseren u extra beveiliging te installeren. Ook al vertraagt 
een SKG**-slot sowieso de inbraakpoging.
 

Een slot met SKG*** is het beste slot.
Het moet een inbreker minimaal vijf minuten 
tegenhouden. Een SKG***-slot schrikt de 

gelegenheidsinbreker zeker af. 
 

Naast sloten met één of meer sterren kent 
SKG ook een categorie met een vinkje. 
Deze producten zijn alleen geschikt als 

toevoeging aan bestaande beveiliging. Gebruik sloten met 
een vinkje alleen als extra slot en niet als hoofdslot.
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Beveiliging voor- en achterdeur

De achterdeur is de meest gevoelige plek, maar liefst 39% van 
de inbraken gaat via de achterdeur. Maar ook de voordeur is 
in trek bij inbrekers. In 32% van de gevallen vindt daar een 
inbraak plaats. Beveilig uw voor- en achterdeur dus goed. 
Kies voor SKG hang-en-sluitwerk en voeg, zo nodig, aanvullende 
beveiliging toe. 

Om uw woning optimaal te beveiligen, adviseren wij om uw 
deuren te voorzien van:
a. veiligheidsbeslag met anti-kerntrekbeveiliging 
b. een veiligheidsslot met veiligheidssluitkom  
c. een veiligheidscilinder
Mist u een van deze producten, dan is de beveiliging niet       
meer eff ectief en adviseren wij u voor extra zekerheid:
d. aanvullende beveiliging

a. Veiligheidsbeslag
Cilindertrekken is een 
inbraakmethode, waarbij 
een inbreker een schroef in 
de cilinder draait. De cilinder 
wordt vervolgens met een 
cilindertrekker uit het beslag getrokken. Dit voorkomt u met 
speciaal veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging. 
Het beslag schermt de cilinder af, waardoor cilindertrekken 
onmogelijk is. 
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b. Veiligheidsslot
Voor- en achterdeur – insteekslot
Een SKG-veiligheidsslot met veiligheidssluitkom 
is stevig en moeilijk te manipuleren. De stalen 
sluitkom beschermt tegen breekijzers. 

Voordeur - oplegslot (op de deur geschroefd)
Een oplegslot met SKG-certifi cering is veilig. 
Aan de buitenzijde adviseren wij een speciale 
anti-cilindertrek-rozet.

Driepuntssluiting
Een driepuntssluiting is een slot dat de deur op drie punten 
afsluit. Dit is praktischer dan een apart hoofd- en bijzetslot. 
Kies een meerpuntssluiting met de hoogste inbraakwerend-
heid (SKG***). U kunt overwegen om de montage door een 
professional te laten uitvoeren, omdat in de zijkant van de deur 
moeten worden gefreesd.

c. Veiligheidscilinder
Een SKG***-veiligheidscilinder is beveiligd 
tegen picken en boren. Alle sleutels hebben 
een unieke registratiecode met sleutelkaart, zodat u eenvoudig 
originele sleutels en/of extra gelijksluitende cilinders bijbestelt.

d. Aanvullende beveiliging
Bijzetsloten
Voor extra beveiliging plaatst u een of twee 
bijzetsloten. Een bijzetslot voorkomt dat een 
inbreker een wig kan drijven tussen deur en deurpost. 



Beveiliging van draai- en klepramen
Dievenklauwen (achterdeur en ramen)
Dievenklauwen voorkomen manipulatie van 
naar buiten draaiende deuren en ramen aan 
de scharnierzijde. Met drie dievenklauwen 
(voor een deur en twee voor een raam) zorgt 
u ervoor dat uw deur of raam niet aan de scharnierzijde uit de 
sponning kan worden getild. 

SKG-kierstandhouder
Een SKG-kierstandhouder opent de deur op 
een kier. Zo kunt u veilig uw voordeur op een 
kier openen voor onbekend bezoek. 

Anti-inbraakstrip
Met een simpele schroeven-
draaier of koevoet wrikt een 
inbreker de ruimte tussen de 
deur en het kozijn makkelijk 
open. Een voordeur die niet 
op slot is, ’fl ippert’ de inbreker open met een plastic kaartje. 
Een anti-inbraakstrip maakt deze manieren van inbreken 
onmogelijk. Het is ook een preventieve manier van beveiligen: 
inbrekers zien de anti-inbraakstrip en proberen het niet eens.

Maar liefst 11% van de inbrekers komt via een 
raam op de benedenverdieping binnen. 
Kies daarom ook hier voor sluitingen met een 

SKG-logo. Beveilig niet alleen de ramen van uw beneden-
verdieping, maar ook de ramen op de bovenverdieping. 
Vooral als die eenvoudig bereikbaar zijn via afvalcontainer, 
garage of schuur.

Draairaam
Een draairaam wordt over het algemeen
beveiligd met twee SKG*-raamboompjes 
met een draaihendel. Deze draait de schoot 
in een metalen sluitkom die u kunt afsluiten 
met een sleutel. Daarmee zet u het raam vast. 
Beveilig bovendien de scharnierzijde van de 
naar buiten draaiende ramen met twee dievenklauwen. Voor 
ramen kleiner dan 50cm (lengte of breedte) is één raamsluiting 
of druksluiting voldoende.

Klepraam of bovenlicht
Voor een goede beveiliging van uw klepraam 
of bovenlicht kiest u voor een afsluitbare 
SKG**-combi-uitzetter. Deze monteert u op 
het naar buiten draaiende klepraam. 
U draait de combi-raamuitzetter op slot 
met een sleuteltje. Plaats bij ramen breder 
dan 150cm twee combi-uitzetters. Staat de 
combi-uitzetter en dus het raam open, dan is 
dit niet (meer) bestand tegen woninginbraak. Ook met een 
barrièrestang voorkomt u inbraak via een klepraampje.
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Overige veiligheidsmaatregelen

Altijd thuis met een beveiligingscamera
Een camera schrikt niet alleen inbrekers af, maar geeft u ook 
de mogelijkheid om te zien wat zich afspeelt in en rondom uw 
huis. U kunt eenvoudig via uw smartphone live beelden bekijken 
van uw camera, meldingen ontvangen bij beweging en zelfs 
een gesprek voeren met degene die voor uw deur staat. 
Voor duidelijke beelden in het donker zijn er ook camera’s met 
een ingebouwde spotlight.

Elektronisch alarmsysteem 
Een alarminstallatie maakt het inbrekers lastiger om ongemerkt 
uw huis binnen te komen. Het waarschuwt zodra iemand het 
huis binnen probeert te dringen en schrikt met name 
gelegenheidsinbrekers af. Door de grote flexibiliteit kunt u 
elk alarmsysteem aanpassen aan uw wensen en eventueel 
accessoires toevoegen. Denk aan bewegingssensoren, deur-/
raamcontacten, camera’s, slimme stekkerschakelaars en paniek-
knoppen. Ook zijn er huisdiervriendelijke bewegingssensoren.

Inbraakwerende kluis
Geld, documenten, elektronica en kostbaarheden met een 
hoge financiële of emotionele (en dus onvervangbare) waarde 
bewaart u in een kluis. Een Europees gecertificeerde, inbraak-
werende kluis van hoge kwaliteit biedt u de meeste bescherming 
en de grootste zekerheid.

Verlichting in en om het huis
Verlichting in en om uw huis, in elk geval meer dan één lampje, 
geeft een bewoonde indruk als u niet thuis bent. Dat schrikt 
een inbreker af. Bovendien zet verlichting een inbreker letterlijk 
in de spotlights en dat vindt hij niet prettig. 

Praktische informatie

Waar moet u op letten bij vervanging van slot, 
beslag en cilinder?
Elke slot bestaat uit drie onderdelen: het beslag, het slot en de 
cilinder. Het beslag ziet u aan de binnen- en buitenzijde van de 
deur. Hierin zit de opening van de deurkruk en van de cilinder. 
In de cilinder steekt u de sleutel om het slot open te draaien. Het 
slot zelf zit veelal in de deur weggestopt. Aan de zijkant van de 
deur ziet u een plaatje en de dag- en nachtschoot. Zogenaamde 
oplegsloten zijn op de deur zelf gemonteerd. Heeft een van uw 
deuren zo’n oplegslot, dan is het beslag aan de buitenzijde een 
zogenaamde rozet. Bij het monteren van veiligheidssloten en 
veiligheidsbeslag zijn twee afstandsmaten van belang:

Afstand of steekmaat 
(hart tot hart)
De steekmaat is de afstand 
tussen het hart van het 
krukgat en het hart van het 
cilindergat. Over het algemeen worden twee maatvoeringen 
gehanteerd: 55mm en 72mm. De meest voorkomende afstand 
is 55mm. Bij nieuwbouwwoningen is de afstand meestal 
72 mm. Bij een veiligheidsslot met steekmaat 55mm hoort ook 
veiligheidsbeslag met steekmaat 55mm. Bij een veiligheidsslot 
met steekmaat 72mm hoort een veiligheidsbeslag met 
steekmaat 72mm.

Doornmaat
De doornmaat is de afstand 
tussen de voorplaat en hart 
van het krukgat: 50mm (komt 
het meest voor) of 60mm. 



Vervanging cilinder
Meet bij het vervangen van 
uw cilinder de cilinderlengte 
op. Vanaf het midden van 
het slot meet u de cilinder-
lengte naar de binnenzijde 
en de buitenzijde van de 
deur inclusief het veiligheids-
beslag. Noteer beide maten 
in mm.

Montage van een 
anti-inbraakstrip
De anti-inbraakstrip bestaat 
uit twee profi elen die op de 
deur en het kozijn worden 
gemonteerd. Bij het sluiten 
van de deur grijpen ze in 
elkaar en vormen zo een 
ijzersterke barrière tegen 
inbraak. 
Als u een anti-inbraakstrip 
wilt kopen, kijk dan eerst of 
u een naar binnen of naar 
buiten draaiende deur heeft. 
Meet de lengte van de deur 
en de eventuele ‘terug-
ligging’: dit is de afstand 
tussen de voorkant van het 
kozijn en de deur. Met deze 
gegevens weet de winkel-
medewerker precies welke 
anti-inbraakstrip u nodig heeft.
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Montage van een anti-inbraakstrip duurt gemiddeld twintig 
minuten. Alles wat u nodig heeft, zijn een (elektrische) 
schroevendraaier en een rolmaat (en in sommige gevallen 
een ijzerzaag).

Welk alarmsysteem 
past bij u?
Er zijn veel verschillende 
soorten alarmsystemen, in 
allerlei prijsklassen. 
De meeste alarmsystemen 
zijn draadloos en maken 
gebruik van 868MHz en 
ZigBee-protocollen die ook 
nog eens versleuteld zijn. 
Deze beveiliging is vergelijkbaar met die van internetbankieren. 
De systemen zijn gemakkelijk te installeren. Als u gaat verhuizen, 
kunt u het alarmsysteem gewoon meenemen. 

Steeds meer systemen doen méér dan alleen inbraakdetectie. 
Denk aan het inschakelen van verlichting op afstand, het 
detecteren van rook (ook als er niemand thuis is!) of het 
bekijken van beelden via wifi -camera’s. Smart home-
beveiligingssystemen sturen zelfs slimme deursloten aan 
om op afstand iemand toegang te geven tot de woning.

Belangrijk is hoe u eventuele meldingen van een inbraakpoging 
wilt ontvangen. U kunt meldingen per sms of e-mail laten 
sturen naar uw mobiele telefoon en/of direct naar een meld-
kamer. Een melding aan de meldkamer kost wat meer, maar 
dan is wel professionele opvolging mogelijk. Dit geldt ook voor 
brand, als een hitte- of rookalarm is aangesloten. Laat u de 
melding naar een of meerdere mobiele telefoons sturen, spreek 
dan van tevoren af wat u doet. Het beste is om 112 te bellen.



Hoe herkent u een goede kluis?
Een inbraakwerende kluis herkent u aan een (aluminium) 
typeplaatje op de binnenzijde van de kluisdeur. Hierop staan 
de Europese normeringen EN 14450 en EN 1143-1 vermeld. 
Een kluis die minder dan 1.000 kg weegt, moet volgens de 
Europese Norm (EN) voor kluizen, worden verankerd. De sterkste 
bevestiging is verankeren aan een betonnen vloer of muur. 

Waar moet u op letten bij 
beveiligingscamera’s
Allereerst is het goed om te 
bepalen of u losse camera’s 
nodig heeft die met een app 
bediend kunnen worden of 
een compleet systeem met 
harde schijf voor het opslaan 
van beelden en uitgebreide 
bewegingsdetectie. Er zijn 
bekabelde en draadloze WiFi 
camera’s, waarbij u rekening moet houden met het trekken van 
internet- of beeldkabels (een draadloze camera hoeft u alleen 
te voorzien van stroom). Uiteraard is ook beeldkwaliteit 
essentieel. Hoe hoger de resolutie van de camera, 
hoe scherper de beelden. Houd ook rekening met 
nachtzicht en of een camera geschikt is voor 
buitengebruik. Voor 24/7 controle is het handig als 
de camera gekoppeld kan worden aan een app 
om live beelden via uw smartphone te bekijken, 
ongeacht waar u bent. Er zijn ook deurbellen met 
ingebouwde camera en luidsprekerfunctie.

Verlichting
In het huis
Zet voor een ‘bewoond beeld’ 
een tijdschakelaar tussen de 
stekker en het stopcontact 
van de lamp. Een aantal 
schakelaars en lampen kunt 
u op afstand, met een app 
op uw smartphone, aan- en 
uitzetten. Of u laat de 
lampen op bepaalde tijd-
stippen aan- en weer uitgaan. 
Veel alarmsystemen hebben deze functie in hun app 
opgenomen. Laat niet alle lampen op hetzelfde moment aan 
en uit gaan en varieer tussen de boven- en benedenverdieping.

Om het huis 
Een inbreker werkt het liefst in het donker. Buitenlampen 
zorgen voor optimale preventie. Plaats in elk geval goede 
verlichting bij de voor- en achterdeur en liefst ook bij 
openslaande ramen op de benedenverdieping. 
Energiezuinige ledverlichting kunt u zelfs de hele nacht laten 
branden. Andere opties zijn een separate bewegingssensor bij de 
lamp en een lamp met ingebouwde bewegingssensor. 
Een aantal lampen werkt op zonne-energie.
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Om te weten waar camera’s geïnstalleerd 
zijn, maakt de politie gebruik van 
‘Camera in Beeld’ . Met deze databank kan 
de politie zien waar in de buurt van een 
woninginbraak zich camera’s bevinden 

die mogelijk beelden van de dader hebben. 
Hierdoor kunnen daders sneller worden gepakt.



Partners van de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken zijn:

De stichting Nationale Inbraakpreventie Weken wordt ondersteund door: 
Ministerie van Justitie en Veiligheid en Verbond van Verzekeraars

Kijk op: maakhetzeniettemakkelijk.nl

Controleer stap voor stap uw eigen beveiliging 
van ramen en deuren. Gebruik deze QR-code op 
de InbraakPreventieCheck te downloaden. 
Of zoek de app op met: “stop inbraak.”


