'Slotenmaker moet erkend veiligheidsberoep worden'
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Brussel'Vandaag kan iedereen zich slotenmaker noemen, ook wie niet betrouwbaar is, geen kennis van zaken heeft, of geen rekening
houdt met privacy of correcte handelspraktijken', zegt kamerlid Demon. Hij dient daarom een wetsvoorstel in om van slotenmaker een
erkend veiligheidsberoep te maken.
Demon: 'Mensen moeten vaak op een moeilijk moment, zoals 's nachts of in het weekend, een beroep doen op slotenmakers omdat zij
niet meer in hun huis kunnen. Op dat moment heeft men geen idee wie zich als slotenmaker aandient en of die persoon betrouwbaar
is.'
Er worden bovendien soms buitensporige tarieven of verplaatsingskosten aangerekend.
Cowboys
'Er bestaan inderdaad cowboys in de sector', zegt Thierry Vanaelst van de firma Filiaert Veiligheid. 'Het is moeilijk om ze eruit te halen
als je op je smartphone op zoek bent naar een slotenmaker. We horen via klanten af en toe verhalen van slotenmakers die extra
schade aanbrengen om zo meer te kunnen aanrekenen. Dergelijk misbruik moet eruit.'
Het openen van een gesloten deur, het dupliceren van sleutels met een veiligheidscertificaat of het plaatsen van brandkasten:
sommige specifieke handelingen kunnen makkelijk als veiligheidsactiviteit beschouwd worden.
Marc Vandevijver, voorzitter van de Vlaamse Slotenmakers Unie, juicht de eventuele erkenning toe. 'Zelf voorzien we sinds een zestal
jaar in een label voor onze leden-slotenmakers. Een onafhankelijk bureau controleert hun vakmanschap en het gebruikte materiaal
en we vragen ook een bewijs van goed gedrag en zeden. Maar een erkenning is sowieso nodig: er zijn nog te veel mensen die het
vertrouwen misbruiken.'
Jambon wil wel
Vandaag kent België geen enkele regelgeving hiervoor, terwijl dit in vele andere Europese landen wel het geval is. Demon wil daar
dus verandering in brengen en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaf in de bevoegde kamercommissie aan hier
wel oren naar te hebben. 'We zijn de wet van 10 april 1990 betreffende de private veiligheid aan het actualiseren', zei Jambon. 'Daarbij
houden we rekening met de situatie van de slotenmakers. Bepaalde van hun activiteiten zullen dan ook in die nieuwe wet worden
opgenomen.' (vsa)
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