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De pepernoten liggen al in de winkelschappen en de donkere dagen staan voor de deur. In deze maanden slaan criminelen vaker 
hun slag. Politie, gemeenten en Openbaar Ministerie nemen in deze maanden extra maatregelen tegen onder andere woning-
inbraak en -overvallen. U kunt zelf ook een simpele maatregel nemen door het plaatsen van een SKG gekeurde kierstandhouder. 
“Een kierstandhouder?! Maar ik heb al een kettinkje op de deur, is dat niet voldoende?” Nee en daar informeert het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) u graag over.

SKG gecertificeerd betekent drie minuten inbraakwerendheid
De naam zegt het al. Een kierstandhouder houdt de deur op 
een kier en voorkomt het gewelddadig binnendringen van 
personen met kwaad in de zin. Dat kan ook met een kettinkje. 
Het probleem is echter dat een kettinkje geen SKG (Stichting 
Kwaliteit Gevelbouw) keurmerk heeft, omdat het eenvoudig ka-
pot kan worden gemaakt en de deur dan open is. Het kettinkje 
breekt of glijdt uit zijn houder na een flinke trap tegen de deur. 
Hang- en sluitwerk dat de inbrekersproef van SKG doorstaat, is 
ten minste drie minuten bestand tegen een poging tot in-
braak. “Dat lijkt weinig, maar in de praktijk betekent dit dat de 
gelegenheidsinbreker niet binnen komt”, aldus Wiebe Agter, in-
koopmanager Dipanox BV. Het verschil tussen de verschillende 
kierstandhouders is het model, het gewicht en het design. De 
SKG-gecertificeerde kierstandhouders zijn robuuster en voldoen 
aan de eisen zoals die door het SKG zijn vastgelegd, ze zijn dus 
zeker drie minuten inbraakwerend. 

“Ik heb zelf diverse malen zo’n test meegemaakt en die zijn 
niet mis. Het testcentrum zet een sterke man in die drie 
minuten op zo’n slot of in dit geval kierstandhouder inwerkt 
met de meest voorkomende inbraakgereedschappen zoals een 
schroevendraaien en bahco. Pauzemomenten worden niet mee-
geteld, evenals momenten wanneer de tester bijvoorbeeld van 
gereedschap wisselt of iets uit zijn handen laat vallen. Die drie 
minuten worden heel serieus genomen”, aldus Agter. 

Praktijk
De gemeente Rotterdam hoort voornamelijk geluiden van 
slachtoffers van een woningoverval die zich veiliger voelen in 
hun eigen woning na het plaatsen van een kierstandhouder. 
Corine Duitman, Stadsmarinier High Impact Crimes: “wij heb-
ben 5.000 kierstandhouders tot onze beschikking om uit te 
delen aan inwoners door heel Rotterdam. Dat doen we onder 

andere op bijeenkomsten voor bewoners over veiligheid en op 
speciale bijeenkomsten in seniorenflats. De kierstandhouder 
vergroot het veiligheidsgevoel, doordat de deur niet verder 
opengaat dan een kier”.  Bewoners geven daarmee het signaal 
af dat ze zich bewust zijn van het fenomeen woninginbraken en 
woningovervallen. 

Een kettinkje op de deur is niet voldoende

“Die drie minuten inbraakwerkendheid 

worden heel serieus genomen”

Voorlichter Veilig Wonen, Dick Silvius, laat weten dat de 
kierstandhouders zeer gewild zijn bij de bezoekers van een 
informatieavond over veilig wonen. “Omdat het zo’n effectief 
middel is tegen babbeltrucs en snel toepasbaar, zien de bewo-
ners alleen maar voordelen. Bewoners zien de kierstandhouders 
ook als een goede verbetering ten opzichte van het traditionele 
kettinkje, dat hoeven wij ze eigenlijk niet eens uit te leggen. 
Wat altijd een leuk onderdeel van een voorlichtingsbijeenkomst 
is, is dat bewoners elkaar ook tips geven. Bij het gebruik van 
de kierstandhouder vertellen ze elkaar dat het niets te maken 
heeft met ongastvrij of wantrouwend zijn naar de medemens, 
maar dat je simpelweg  door het tijdstip of het onverwachte 
bezoek alert moet zijn. Niemand zal je dat kwalijk nemen”. 

De kierstandhouder 
biedt weerstand in 
kwetsbare situaties



De bel gaat en u ziet door uw spionnetje of raam dat er een 
onbekende voor uw deur staat. De volgende stappen helpen 
u in deze situatie: 

1. Schakel altijd de kierstandhouder in.
2. Open de deur tot de kierstandhouder de deur stopt.
3. Sta de onbekende te woord.
De onbekende persoon aan de deur heeft een pakje of bos 
bloemen bij zich:
4. Pak het papiertje aan om af te tekenen (pakje) en geef 

dat terug.
5. Vraag de onbekende het pakje of de bos bloemen bij de 

deur achter te laten.
6. Sluit de deur.
7. Wacht tot de onbekende weg is.
8. Schakelt de kierstandhouder uit.
9. Opent de deur (is de onbekende echt weg?) en haal uw 

pakje of bos bloemen naar binnen.
10. Sluit de deur maar schakel niet de kierstandhouder in.
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de kierstandhouder biedt weerstand in kwetsbare situaties

stappenplan gebruik kierstandhouder

extra maatregelen en/of adviesBelangrijk
• Een kierstandhouder kan en mag niet werken als een slot. 

Een belangrijke reden is dat bij alleenstaanden die plotse-
ling hulp nodig hebben niemand meer binnen kan komen. 
Een buurvrouw bijvoorbeeld heeft wel een sleutel en kan 
de deur open maken, maar de kierstandhouder blokkeert 
vervolgens de opening en dan kom je op geen enkele wijze 
binnen, tenzij je het rigoureus aanpakt.

• Een kierstandhouder is eenvoudig te bevestigen. Lees van 
te voren wel goed de gebruiksaanwijzing, want de kier-
standhouder moet nauwkeurig afgesteld en gemonteerd 
worden om een goede en gebruiksvriendelijke werking 
zeker te stellen. De kierstandhouder past niet op iedere 
deur. Dat heeft te maken met de omvang van het kozijn 
van de deur.

• Erkende PKVW-bedrijven kunnen ook ingeschakeld worden 
om een kierstandhouder te plaatsen als bewoners dit wen-
sen uit te besteden. Op www.politiekeurmerk.nl staat een 
overzicht van alle aangesloten bedrijven. 

• Zicht op personen bij de voordeur is erg belangrijk. Wan-
neer je de persoon of personen niet kent en je verwacht 
geen bestelling of instantie aan je deur, dan hoef je niet 
open te doen. Een dichte deur is altijd nog het meest 
veilige.

• Meer informatie over kierstandhouders en andere veilig-
heidsmaatregelen is te vinden op www.politiekeurmerk.nl 
en www.hetccv.nl. 

• Maak met uzelf de afspraak dat u niet open doet zon-
der eerst te kijken wie er voor de deur staat. Kijk door 
het raam, deurspion of gebruik de intercom. 

• Schakel altijd de kierstandhouder in. Zelfs als er een 
agent of brandweerman voor de deur staat.

• Neem voldoende afstand van de kier. Duw tegen de 
deur om de kier klein te maken in het geval dat u zich 
niet op uw gemak voelt.

• Vraag wie de persoon is en wat deze komt doen. Vraag 
bij twijfel om een legitimatie, ook als hij zegt namens 
de gemeente, een bedrijf of een instelling te komen. 
Indien u dan nog twijfelt aan zijn goede bedoelingen is 
het verstandig om - vóórdat u de persoon binnenlaat 
- ter controle te bellen naar het betreffende bedrijf of 
instantie.

• Aan onverwachts bezoek (bijvoorbeeld een elektrici-
teitsbedrijf) kunt u ook vragen om op ander tijdstip 
terug te komen als er meerdere mensen thuis zijn.

• Als u een collectant niet kent, laat deze buiten wachten 
en doe de deur even dicht terwijl u uw bijdrage gaat 
halen. Dat is niet onvriendelijk. Dat is verstandig. Het 
is handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur 
te leggen (in de meterkast bijvoorbeeld). Een collectant 
is verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning 
van de gemeente/collecterende instantie bij zich te 
dragen.

• Wees bedacht op zielige praatjes of smoezen die op-
lichters gebruiken om binnen te komen. Als onbeken-
den ‘in nood’ aan de deur komen en vragen of ze het 
alarmnummer mogen bellen, laat ze dan niet binnen, 
maar bel zelf het alarmnummer. 

• Geef nooit uw bankpas en/of pincode af.

Voldoende keus
Er zijn verschillende SKG gecertificeerde kierstandhouders 
te koop bij ijzerhandels, bouwmarkten en PKVW-bedrijven:
• AMI 
• AXA
• OXLOC 
• INTERSTEEL

Meer informatie
Wilt u ook in aanmerking komen voor een vrijblijvend advies-
gesprek over het voorkomen van woningovervallen in uw 
gemeente? Neem dan contact op met Daniëlle Ohler, adviseur 
bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, via 
tel. 06 12 057 937 of via e-mail danielle.ohler@hetccv.nl.  

• IVANA
• DULIMEX 
• DX
• TZUNALI,TT


