
€Is een ringslot  
voldoende?
Zo’n slot is eenvoudig en degelijk, maar 
is enkel verantwoord voor kortparkeren. 
Blijft je fiets echter wat langer staan, 
dan is een bijkomend slot om het frame 
aan een vast voorwerp te verankeren 
een must!

Vaak gestelde vragen Wat is nu eigenlijk 
een goed slot?

Ik wil wel een goed 
slot aankopen, maar 
wat gaat dat kosten?
Een stevig breed beugelslot vind je al 
vanaf ongeveer e 20 à 35. 
De prijs is natuurlijk afhankelijk van het 
gebruikte materiaal. 

Hoe weet ik zeker of ik een kwaliteitsslot heb?
Spijtig genoeg bestaat er (nog) geen Belgische normering voor fietssloten. Verzeke-
ringsmaatschappijen hanteren vaak het Nederlandse ART-label (www.stichtingart.nl). 
Sommige fietsslotenproducenten hanteren zelf een schaal om de robuustheid van 
een slot aan te duiden.

Toegegeven, met het juiste 
gereedschap kan elk slot uit-
eindelijk gekraakt worden. 
Maar hoe meer weerstand 
het slot biedt, hoe meer 
tijd en werktuigen een dief 
nodig heeft. In dat opzicht 
zijn twee sloten ook altijd 
beter dan één.

Een breed beugelslot van 
gehard staal kan ijzerzaag en 
kniptang weerstaan. Ook een 
hefboom om het slot open te 
draaien heeft hier geen kans. 
Bovendien kan je met dit 
type slot het frame van de 
fiets én een wiel gemakkelijk 
aan een fietsrek vastmaken. 
Opgelet: smàlle beugelsloten 
zijn vaak absoluut niet veilig 
(zie verder).

€

Een smal beugelslot is 
met een hefboom ge-
makkelijk te forceren.
Bovendien is het meestal 
niet breed genoeg om 
aan een fietsrek te 
bevestigen. 

Het kleine broertje van het  
kabelslot, het dunne kabelslot, 
bestaat enkel uit kabel en een 
plastic omhulsel. Absoluut onvol-
doende! En dan spreken we nog 
niet over de cijferslotjes die in 
een handomdraai open zijn. 

Welk slot 
is onveilig?

€
Een 

kabelslot bestaat 
uit een metalen kabel, 
met een omhulsel van 

losse ‘buisjes’ en plastic. 
Tenzij de buisjes uit gehard 

staal gemaakt zijn (wat meestal 
niet het geval is), bieden ze 
onvoldoende beveiliging 

tegen de kniptang. 

€

Een kettingslot is ook zeer 
geschikt, op voorwaarde dat 
het om gehard staal gaat en 
gecombineerd wordt met een 
degelijk (’discus’) slot. 
Je kan ook hiermee het frame 
en een wiel van de fiets aan een 
vast voorwerp vastmaken. 

Een spiraalkabelslot is misschien 
wel erg handig, maar biedt geen 
weerstand tegen zaag, kniptang of 
hefboom. Ook de stevig ogende 
versie van dit type slot geeft te 
weinig veiligheid. 



Fietsendienst Politiezone Leuven
Mechelsestraat 162-172
3000 Leuven
tel. 016 21 09 90

open: 
elke werkdag van 8.00u tot 15.45u
op donderdag van 8.00u tot 19.45u
op zaterdag van 8.00u tot 11.45u

gratis graveren:  
op woensdag van 13.00u tot 15.30u
op donderdag van 17.00u tot 19.30u

Gesloten of gestolen: 
waar zit het verschil?

Diefstalbestendig fietsrek:
voorzien van stevige aanbindbeugels.

Een stevig en breed beugelslot verbindt 
fietsenrek, wiel en frame (dus niet enkel het 
bagagerek of de spaken van het wiel).

Fiets is gegraveerd: 
als de fiets gevonden wordt, komt 
hij weer bij de eigenaar terecht.

Nuttige tips

Preventiedienst Politiezone Leuven
Philipssite 4
3001 Leuven
tel.  016 21 07 00
e-mail: preventie@leuven.be
www.leuven.be/preventie

Leuven. 

Eeuwenoud, 

springlevend.preventieLeuven. 

Eeuwenoud, 

springlevend.preventie
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Fietsdiefstal?

Leg steeds het frame én een wiel vast, dus 
niet alleen de spaken of het bagagerek.

Bevestig het slot hoog boven de grond: dit 
bemoeilijkt het gebruik van een betonschaar.

Laat uw fiets gratis graveren: het is geen 
beveiliging tegen diefstal maar het vergroot 
wel de kans dat u uw fiets terugkrijgt als hij 
wordt gevonden. Via het graveernummer 
weet de politie immers wie de eigenaar van 
de fiets is.

Uw fiets toch gestolen? Huur tijdelijk een 
vervangfiets bij vzw Velo. 
Meer info: vzw Velo, tel. 016 33 74 30 
e-mail: info@velo.be of www.velo.be

HOE KUNT U DIT VOORKOMEN?HOE KUNT U DIT VOORKOMEN?


