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Relevante informatie in Bouwbesluit 2012 
 
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bouwregelgeving/documenten-en-
publicaties/besluiten/2011/08/29/bouwbesluit-2012-staatsbladversie.html 
 
Besluit van 29 augustus 2011 houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het 
bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012)  
 
Afdeling 2.15 Inbraakwerendheid, nieuwbouw  
 
Artikel 2.129 Aansturingsartikel  
1. Een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen, biedt weerstand tegen inbraak.  
2. Aan de in het eerste lid gestelde eis wordt voldaan door toepassing van de voorschriften in deze afdeling.  
 
De functionele eis van het eerste lid, een te bouwen woonfunctie, niet zijnde een woonwagen biedt 
weerstand tegen inbraak, is vergeleken met het Bouwbesluit 2003 ongewijzigd. Het tweede lid bepaalt dat 
aan de functionele eis van het eerste lid wordt voldaan door toepassing van de voorschriften van deze 
afdeling. Deze voorschriften gelden voor alle woonfuncties met uitzondering van de woonwagen. 
 
Artikel 2.130 Reikwijdte Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonder-delen in een 
scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor 
inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in die norm 
aangegeven weerstandsklasse 2.  
 
Toelichting: 
Artikel 2.130 Reikwijdte Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderdelen van woningen 
moeten wanneer zij bereikbaar zijn voor inbrekers inbraakwerend zijn, volgens weerstandsklasse 2, bepaald 
volgens NEN 5096. Hiermee wordt gewaarborgd dat nieuw te bouwen woningen worden voorzien van 
deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop dat hang- en sluitwerk is aangebracht. 
Hoogwaardig hang- en sluitwerk werkt preventief tegen inbrekers en levert daarmee een bijdrage aan de 
sociale veiligheid. De eisen gelden ook voor constructieonderdelen in een scheidingswand tussen een 
woning en een ruimte van een aangrenzende gebruiksfunctie of aangrenzende gemeenschappelijke ruimte. 
Voorbeelden van zo’n aangrenzende gebruiksfunctie die met de woning in verbinding staat, zijn praktijk- of 
kantoorruimten en garages. Bij een woning in een woongebouw kan men denken aan de scheiding tussen 
een woning en een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte zoals een portiek. Bij weerstandsklasse 2, 
bepaald overeenkomstig NEN 5096, heeft een gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap in het 
algemeen ten minste 3 minuten nodig om in de woning in te breken.  
 
Artikel 2.131 Verbouw 
 Artikel 2.131 geeft een voorschrift voor inbraakwerendheid bij het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of 
het vergroten van een bouwwerk. Met dit voorschrift wordt voorkomen dat de bestaande mate van 
inbraakwerendheid van een woning, door een verbouwing wordt ondergraven. In dergelijke gevallen is artikel 
2.130 van overeenkomstige toepassing waarbij moet worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. 
Zie voor een toelichting op het rechtens verkregen niveau de toelichting op artikel 1.1. Op het geheel 
vernieuwen zijn de nieuwbouwvoorschriften onverkort van toepassing. Artikel 1.12 bepaalt namelijk dat tenzij 
anders is bepaald de nieuwbouwvoorschriften van toepassing zijn. Zie hiervoor de toelichting op artikel 1.12.  
 

 

Opmerking in het kader van toepassing in de VRKI voor woningen en bedrijven:  
 
Bij de projectie van hang- en sluitwerk (B maatregelen) kan in afwijking van de norm voor de bereikbaarheid 
van gevelelementen de gewijzigde definitie worden aangehouden conform bijlage 1 in het handboek PKVW 
bestaande bouw. Bron: http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/handboek-pkvw-bestaande-bouw-
2015 
Schildetectie niveau 2: bij bedrijven in risicoklasse 3 en hoger waar geen C/M maatregelen worden getroffen 
geldt als extra eis: detectie en alarmering bij eerste aanval op bereikbare vaste en beweegbare 
gevelelementen die direct toegang geven tot de ruimten met de attractieve goederen. 
Voorbeelden van detectiemethoden: glasbreukdetectie / trillingsdetectie / video bewaking met motion 
detectie / buitendetectie / inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden e.d. 
 

http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/handboek-pkvw-bestaande-bouw-2015
http://www.hetccv.nl/publicaties/webwinkel/PKVW/handboek-pkvw-bestaande-bouw-2015
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Schildetectie niveau 3: bij bedrijven in risicoklasse 4 en 4* met de omschrijving attractieve goederen in 
magazijn in bijlage 1 van document D03/376 waar geen C/M maatregelen worden getroffen geldt als extra 
eis: detectie bij eerste aanval op bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen, gevels, vloeren, daken 
en scheidingsconstructies die direct toegang geven tot de opslagruimten met de attractieve goederen. 
Voorbeelden van detectiemethoden: glasbreukdetectie / trillingsdetectie / video bewaking met motion 
detectie / buitendetectie / inpandige ruimtedetectie aan de aanvalszijden e.d. 
 
Voor de projectering van schildetectie op gevels geldt de definitie: schildetectie met een bereik tot een 
hoogte van 2,40 meter, de bereikbaarheid van vloeren omschrijft u in het PvE en hangt af of deze 
vloeren van onderaf toegankelijk zijn en of het een aanvalszijde is. De schildetectie op daken wordt bepaald 
door de mate waarin door opklimmen het dak bereikbaar is. 
Het dak moet dan vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein bereikbaar zijn (maat van 
opklimbaarheid is 3,50 meter) of via doorklimmen vanaf een hoger gelegen bereikbaar werkvlak (2,40 
meter) of door middel van duidelijke opklimmogelijkheden zoals schuttingen e.d. 
 


