
 

 

Cilindertrekbeveiliging 
 

 
Cilindertrekken is een manier van inbreken die steeds vaker voorkomt. Bij cilindertrekken wordt de cilinder of 

de kern van de cilinder uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en daar mechanische druk op te 

zetten, hierdoor breekt de cilinder af. Binnen 30 seconden kan een inbreker binnen zijn. Om dit tegen te gaan 

kunt u veiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**®  of SKG***® monteren óf de huidige cilinders 

vervangen door een cilinder SKG ***®. 

 

 
Hoe wordt er ingebroken 

Met behulp van een accuboor of schroevendraaier wordt een 

speciale (geharde) schroef stevig in de cilinder geschroefd. 

Over deze schroef wordt een cilindertrekker geplaatst. Dit is 

een stukje gereedschap waarmee de crimineel veel kracht kan 

uitoefenen op de cilinder, waardoor deze uiteindelijk afbreekt. 

Vervolgens wordt met een universele ‘bouwsleutel’ de deur 

simpel geopend. Het gereedschap dat inbrekers nodig hebben is 

helaas overal verkrijgbaar. Gelukkig kunt u zich wapenen tegen 

deze vorm van inbraak. 
 
 
 
 
 

Hoe voorkomt u het 

Een slot bestaat uit 4 componenten: slotkast, sluitkom, beslag 

en cilinder (zie hierboven). Een goed slot is herkenbaar aan het 

SKG-logo met 2 of 3 sterren en het ® teken. Heeft u een wat 

oudere meerpuntssluiting in de deur met een SKG*® dan is dit 

ook goed. Alle cilinders  SKG***® kunnen een minimale uittrek- 

kracht van circa 1500 kg (15 Kn) weerstaan. 

 
Echter, ook veiligheidsbeslag voorzien van cilindertrek- 

beveiliging is momenteel een goede bescherming om het force- 

ren van de cilinder tegen te gaan. Het veiligheidsbeslag is dan 

voorzien van een hard metalen bescherming, wat de cilinder 

beschermt tegen het uittrekken van de cilinder. Veiligheidsbe- 

slag met cilindertrekbeveiliging voorzien van het keurmerk SKG 

***® is bestand tegen cilindertrekken tot minimaal 15 Kn. 

 
Dit veiligheidsbeslag is leverbaar 

voor voordeursloten, achterdeur- 

sloten en bijzetsloten. De harde 

metalen bescherming van het 

veiligheidsbeslag met cilindertrek- 

beveiliging is duidelijk herkenbaar 

en schrikt inbrekers af. 
 

 
 

Diverse erkende PKVW-bedrijven geven aan dat in hun regio 

zo’n 50% van de inbraken via cilindertrekken gebeurt. 

Voorbeeld van veiligheidsbeslag 

met cilindertrekbeveiliging



 

 
1) Het betreffen hier geen gecertificeerde sleutelkastjes. 

Wat eist het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

De eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) houden 

rekening met de meest voorkomende inbraakmethoden. Nu 

cilindertrekken een blijvende trend is, is 

cilindertrekbeveiliging voor het Politie- 

keurmerk Veilig Wonen een eis voor 

zowel nieuwbouw (1 augustus 2011) als de 

bestaande bouw (1 april 2014). Dat houdt 

in dat er cilindertrekbeveiliging toegepast 

moet worden van minimaal 15 Kn. In de 

praktijk betekent dat het toepassen van een 

 

bulgaarse methode 
 

 
 
Met cilindertrekbeslag 

wapent u zich niet alleen 

tegen cilindertrekken, maar 

ook tegen de veel gebruikte 

‘Bulgaarse methode’. Hierbij 

wordt de cilinder met een tang 

afgebroken.

cilinder  SKG***® of een veiligheidsbeslag 

met cilindertrekbeveiliging SKG **® of 

SKG***®. 

 
Cilindertrekbeveiliging moet toegepast worden op alle bereik- 

bare deuren die toegang geven tot de woning. Dit geldt ook 

voor deuren van bergingen en garages als deze een doorgang 

naar de woning hebben. De meerkosten per slot zijn beperkt. 
 
 

welke producten zijn goedgekeurd 
 

In de PKVW Productenlijst staat een overzicht met 

goedgekeurde beveiligingsproducten. Of een bepaald slot 

toepasbaar is, hangt mede af van de ondergrond (hout, 

kunststof, metaal). Meer informatie hierover vindt u in 

het meest recente overzicht op www.politiekeurmerk.nl/ 

productenlijst. 
 

 
 

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 te flipperen (met een stuk hard 

plastic wordt de dagschoot van het slot terug gedrukt) of te 

hengelen (bijvoorbeeld met een ijzeren kledinghanger wordt 

door de brievenbus de deurklink bewogen). 

 
Laat de sleutel niet in het slot zitten. Inbrekers kunnen anders 

onder het slot een gat boren en vervolgens met behulp van een 

geprepareerd voorwerp de sleutel omdraaien (gaatjesboor- 

methode). Of ze slaan het glas in zodat ze met hun hand de 

sleutel kunnen omdraaien. 
 

 

Draai uw ramen en deuren echt op slot; voorkom ‘hengelen’. 

Waar kunt u terecht met vragen 

Niet alleen voor het aanbrengen van het juiste hang- en sluit- 

werk, maar ook voor advies, controle en preventietips kunt u 

terecht bij een erkend PKVW-bedrijf. Kijk hier voor een erkend 

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

 
Voor meer achtergrond informatie en preventietips kunt u 

kijken op www.politiekeurmerk.nl/bewoners. 
 

 

 

Bel direct het alarmnummer 112 bij verdachte situaties! 

Noteer het signalement. Let daarbij op kleding, lengte, 

postuur, kleur haar, vervoersmiddel en kenteken.
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