
Wijzigingsblad 
Handboek Bestaande Bouw 2015
De meest recente handboeken van het Politiekeurmerk Veilig Wonen zijn in december 2014 gepubliceerd. Dit 
wijzigingsblad - dat in opdracht van de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW is gemaakt - dient als inlegvel bij het 
handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015 gebruikt te worden. Onderstaande punten zijn 
ter verduidelijking of ter correctie gemaakt op enkele teksten van het handboek. Bekijk ook de achterzijde voor 
recente besluiten van de werkgroep.   

Leeswijzer: De vetgedrukte blauwe teksten geven de locatie aan in het handboek. Daaronder volgt een beknopte 
toelichting of beschrijving van de wijziging.  
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Let op: deze termijnen gelden niet meer voor de wijzigingen die al zijn 

doorgevoerd, zoals de verplichte cilindertrekbeveiliging in de bestaande 

bouw per 1 april 2014. Ook voor tussentijdse wijzigingen geldt een over-

gangstermijn van drie maanden, ingaande op het moment van publicatie-

datum of van de aanvangsdatum zoals die in de wijziging is gepubliceerd. 

Overgangsregelingen nieuwbouw
Het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2015 is gepu-

bliceerd door het CCV op 1 december 2014 en is vanaf 1 januari 2015 van 

kracht. Ook voor projecten die ten tijde van de publicatie in de ontwerp-

fase of bouwfase zijn, is het mogelijk om over te stappen op de nieuwe 

eisen. Dit dient dan wel voor alle eisen te gelden. 

Projecten met een bouwvergunning met een aanvraagdatum voor 1 juni 

2015 kunnen volgens de eisen van het handboek Politiekeurmerk Veilig 

Wonen Nieuwbouw 2011 worden geïnspecteerd. Het project dient binnen 

achttien maanden gerealiseerd te zijn. Vanaf 1 januari 2017 is het ver-

strekken van certificaten niet meer mogelijk op basis van het handboek 

Politiekeurmerk Veilig Wonen Nieuwbouw 2011. Bij projecten die voor 1 

juni 2015 gestart zijn, maar niet gereed zijn voor 1 januari 2017, kan dit 

aan het PKVW-servicebureau worden voorgelegd.

Certificaten

Het handboek Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015 

bestaat uit eisen en aanbevelingen verdeeld over drie categorieën:

• Woning (W), betreft de verantwoordelijkheid van de woningeigenaar 

of huurder.

• Complex (C), betreft de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het 

complex.

• Omgeving (O), betreft de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Een certificaat wordt uitgereikt zodra een woning, wooncomplex of 

woonomgeving aan de eisen voldoet. De drie certificaten zijn afzonder-

lijk van elkaar te behalen. Als alle drie de certificaten behaald zijn, kan 

het certificaat Veilige Wijk Bestaande Bouw worden aangevraagd. In 

de praktijk kan het gebeuren dat dit certificaat wordt afgegeven ook al 

beschikken niet alle woningen of complexen over alle certificaten. Hier-

voor informeert de opdrachtgever de inspectie-instelling over de reden 

dat niet alle woningen en/of wooncomplexen onder het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen Bestaande Bouw gebracht konden worden. Dit kan bij-

voorbeeld het geval zijn als een complex (deels) gesloopt gaat worden, 

als de projectontwikkelaar failliet is gegaan, of als een bepaald gebouw 

onder architectuur gebouwd is. De inspectie-instelling zal in de meeste 

gevallen contact opnemen met de Commissie van Compenserende 

Maatregelen van het CCV. Als stelregel zal dan gehanteerd worden dat 

minimaal zestig procent van de complexen en woningen in de wijk het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen behaald hebben. 

Woning
Individuele woningen komen in aanmerking voor het certificaat Bevei-

ligde Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw. 

Dit kunnen eengezinswoningen zijn, maar ook woningen die deel 

uitmaken van een appartementengebouw of flat. Voor individuele 

woningen geldt dat beveiliging van de schil vereist is. Het gaat dan om 

de bereikbare – zowel bewegende als vaste – ramen en deuren in de 

voorgevel, in de zijgevel, in de achtergevel en in het dak (tot en met de 

eerste verdieping). Het gaat met andere woorden om de beveiliging van 

alle bereikbare ramen en deuren die toegang verschaffen tot de woning 

tot en met de eerste verdieping van de woning. En ook om buiten- 

verlichting en rookmelders.

Het certificaat Beveiligde Woning van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Bestaande Bouw kan worden aangevraagd door eigenaren, verhuurders, 

beheerders of huurders van een of meer woningen. Als huurders het 

certificaat aanvragen is het aan te raden vooraf toestemming te vragen 

aan de eigenaar. Opdrachtgevers kunnen bij een PKVW-bedrijf terecht 

voor advies, voor de montage van beveiligingsmaatregelen en voor de 

aanvraag van het certificaat Beveiligde Woning. Ook woningcorporaties 

kunnen certificaten verstrekken als zij zelf ook PKVW-bedrijf zijn. Voor 

een projectmatige aanpak in de vorm van een renovatieproject waarbij 

complete gevelelementen vervangen worden, kunnen de certifica-

ten Veilige Woning aangevraagd worden via een inspectie-instelling. 

Deze woningen lijken wat betreft de omvang van de renovatie meer 

op nieuwbouwwoningen dan op de aangepaste woningen die in de 

bestaande bouw gebruikelijk zijn. Een voorbeeld hiervan is het project 

Stroomversnelling waarbij bestaande corporatiewoningen met het 

oog op energiebesparing en inbraakbeveiliging voorzien worden van 

een compleet nieuwe buitenschil (zie foto’s op pagina 11). Het project 

bewijst overigens dat energieneutraal renoveren en woningbeveiliging 

prima samen gaan als hier tijdig over nagedacht wordt. Om onderscheid 

te maken in certificaten die onder verantwoordelijkheid van een cer-

tificatie-instelling of inspectie-instelling uitgegeven worden is ervoor 

gekozen om de namen van certificaten afwijkend te laten zijn, Beveilig-

de Woning respectievelijk Veilige Woning. 

Een certificaat Beveiligde Woning is tien jaar geldig. Na tien jaar vervalt 

het certificaat en kan een PKVW-bedrijf langskomen om de woning te 

controleren en eventueel aan te passen aan de actuele eisen van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw 2015. Het is namelijk 

mogelijk dat de eisen zijn aangepast aan de nieuwe modus operandi van 

gelegenheidsinbrekers. Zo is het bevestigen van cilindertrekbeveiliging 

al sinds april 2014 opgenomen in de eisen van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen Bestaande Bouw, omdat cilindertrekken een veelgebruikte werk-

wijze van inbrekers is geworden. Na controle van de woningen en even-

tuele aanpassingen kan het PKVW-bedrijf een nieuw certificaat afgeven. 

Verzekering
Bewoners kunnen het certificaat Beveiligde Woning van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw opsturen naar de 

verzekeringsmaatschappij. Veel verzekeraars geven dan korting op 

de premie van de inboedelverzekering gedurende de geldigheids-

duur van het certificaat (namelijk tien jaar). Als de waarde van de 

inboedel bovengemiddeld is, kan een verzekeringsmaatschappij 

besluiten dat de woning tot een hogere risicoklasse behoort. Het 

plaatsen van aanvullende beveiligingsmaatregelen, zoals een 

alarminstallatie, kan dan een aanvullende eis zijn van de verzeke-

ringsmaatschappij.

Complex

Het certificaat Veilig Complex van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

Bestaande Bouw 2015 gaat om het zo veilig mogelijk maken van 

gemeenschappelijke binnen- en buitenruimten, waarvoor eigenaren 

of beheerders van een gebouw of bouwblok verantwoordelijk zijn. De 

eisen gelden voor centrale hallen, bergingen en galerijen. Ook tuinen, 
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Woning Eis voor Certificaat Beveiligde Woning

W3 Ramen en ventilatieopeningen: inbraakwerendheid

Wat Ramen en ventilatieopeningen, die volgens de definitie ‘Bereikbaarheid’ (bijlage 1) bereikbaar zijn, zijn tenminste drie minuten 

inbraakwerend.

Hoe 1. Aan ramen of ventilatieopeningen waarvan één van de dagmaten kleiner is dan vijftien centimeter, stelt het Politiekeurmerk 

 geen eisen.

2. Er is een gevelelement (een raam of ventilatieopening) toegepast:

- dat voorzien is van een goedgekeurde combinatie van producten zoals genoemd in de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn en  

de Productenlijst (minimaal drie minuten inbraakwerendheid);

of

- door een erkend keuringsinstituut op basis van de vigerende NEN 5096, weerstandsklasse 2 is getest en goedgekeurd; 

of

- dat door een erkend keuringsinstituut op basis van toetsing en goedkeuring een conformiteitsverklaring (minimaal 3 minuten 

inbraakwerendheid) heeft verkregen; 

of

- waarvan de beweegbaarheid van de deur is opgeheven, door het vastschroeven van de deur in het kozijn overeenkomstig de  

vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn; 

of

- waarvan het raam is vervangen door een vaste vakvulling, eventueel met een ventilatierooster, conform de vigerende PKVW 

Beveiligingsrichtlijn.

3. Bij beweegbare en vaste ramen met een glasoppervlakte kleiner dan 1,2 m2, waarvan beide dagmaten vijftien cm of groter zijn,  

is plaatsing van glas uitgevoerd conform de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn.

4. Kwaliteit van het glas moet tenminste enkelvoudig float-of draadglas zijn. Iedere andere specificatie, waarbij tenminste een  

glasplaat enkelvoudig float-of draadglas is, is toegestaan. Bij toepassing van gelaagde beglazing is de minimale kwaliteit P1A.

Zie ook W4

Toepassing en interpretatie

Eis W3 geldt voor alle bereikbare ramen van de woning en voor ramen 

van garages, schuren en bergingen die toegang tot de woning geven. 

De inbraakwerendheid van ramen in bergingen, schuren en garages die 

geen toegang geven tot een woning, is geregeld in eis C8.

Glas
Een ruit met een oppervlak van minder dan 1,2 m2 is makkelijk verwijder-

baar door het geringe gewicht. Maatregelen tegen het verwijderen staan 

in de PKVW Beveiligingsrichtlijn en de Productenlijst. De norm 1,2 m2 

als maximale oppervlakte van het glasoppervlak komt uit de NEN 5096, 

weerstandsklasse 2. Let op:

• Als glaslatten worden vastgeschroefd, hoeven alleen verticale latten 

vastgezet te worden.

• Als de dagmaat van een raam kleiner is dan vijftien centimeter, hoeft 

niets vastgezet te worden. Ook na uitnemen van de ruit kan niemand 

door zo’n kleine opening naar binnen.

• Gehard glas is in beginsel niet inbraakwerend. Meestal wordt dit opge-

lost met een barrièrevoorziening (zie PKVW Beveiligingsrichtlijn en de 

Productenlijst). Er zijn geattesteerde hardglazen ramen leverbaar. In 

een bereikbaar raam van een woning zijn bepaalde enkelvoudige glas-

soorten zoals gehard glas, ‘glas in lood’ niet toegestaan. 

Glaslatten
Het Politiekeurmerk Veilig Wonen kijkt bij glas voornamelijk naar de 

plaatsing van glaslatten. Zijn glaslatten aan de binnenzijde geplaatst, 

dan kan een inbreker er niet bij en is het dus in orde. Bij glaslatten aan 

de buitenzijde moeten bewoners maatregelen treffen. Verticale glaslat-

ten moeten dan zes centimeter vanuit de hoek en minimaal om de

twintig centimeter worden vastgeschroefd en/of over de hele lengte 

worden vastgezet met hechtende kit. Kitten én schroeven mag uiteraard 

Fout: raam is te groot om niet beveiligd te zijn.
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Bijlage 1

7. Over de nok van een dak klimmen
In de NEN 5087 is het over de nok van een dak klimmen mogelijk bij een 

hellingshoek van maximaal veertig graden. Voor PKVW Bestaande Bouw 

geldt het overklimmen van de nok van een dak niet meer. De reden 

hiervoor is dat er de laatste jaren niet voldoende MO’s bekend zijn waar 

men over een nok van een dak klimt om bijvoorbeeld via het raam van 

een dakkapel in te breken.

8. Te beveiligen ramen en deuren (of delen daarvan)
Een samengesteld dak- of gevelelement kan bestaan uit vaste en 

beweegbare delen. Slechts de zijden van delen die zich in het bereikbare 

gevelvlak (in de NEN 5087 inbraakvlak genoemd) bevinden, behoeven 

inbraakwerend te worden uitgevoerd.

H Dakraam H is bereikbaar. Het eerste bereikbaarheidsvlak ligt binnen 3.50 meter. Doorklimmen naar het bereikbaarheidsvlak is minder dan  

30 graden binnen 2.40 meter. De oversteek (dakgoot) van > 25 cm vormt bij < 2.40 meter geen beletsel bij het doorklimmen. Overklimmen van  

het dak kan doordat het < 30 graden is.

I Groot uitzetraam. Het bereikbaarheidsvlak is binnen 3.50 meter van het maaiveld. Zowel sluitzijde als hangzijde zijn gelegen binnen 60 cm van  

het bereikbaarheidsvlak. Het uitzetraam dus geheel beveiligen.
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J  Over een dak klimmen. Opklimmen naar een bereikbaarheidsvlak en af laten 

zakken aan de andere zijde, afzakafstand minder dan 3.50 meter. Gevel- 

elementen J zijn bereikbaar.

K 1 x afzakken is maximaal. Gevelelementen K zijn dus niet bereikbaar.

L Bereikbaarheidsvlak is binnen 3.50 meter. Gevelelementen L zijn bereikbaar.

M Doorklimafstand is meer dan 2.40 meter, maar hemelwaterafvoer is een  

eenvoudige opklimmogelijkheid. bereikbaarheidsvlak is aanwezig zodat de 

gevelelementen M bereikbaar zijn.

N Opklimmen naar eerste balkon op 1.30 meter. Gevelelement N is bereikbaar.

O Eerste keer doorklimmen naar een hogere etage binnen 2.40 meter via de zij-

kant van het balkon. Zijkant, hier rasterwerk, dient minimaal 40 cm breed te 

zijn. Dan zijn gevelelementen O bereikbaar.

Pagina 14 | Certificaten 
Tekstblok onder Certificaten, laatste zin.
De Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW heeft in de vergadering 
van 13 februari 2015 aangegeven dat de 60% regel voor het cer-
tificaat Veilig Complex Bestaande Bouw niet van toepassing is. 
Concreet betekent dit dat dit certificaat kan worden afgegeven 
zonder eisen te stellen aan de woningen. Oftewel een certifi-
caat Veilig Complex exclusief de woningen. 

Pagina 36 | W3 Ramen en ventilatieopeningen: inbraakwe-
rendheid |’Hoe’ blok 
Bij punt 2, het 4e streepje. Dit is als volgt gewijzigd:
- waarvan de beweegbaarheid van het raam is opgeheven, door 
het vastschroeven van het raam in het kozijn overeenkomstig 
de vigerende Beveiligingsrichtlijn;
Toelichting: Hier stond twee keer het woord deur in plaats van 
raam. 

Pagina 83 | Bijlage 1 | Punt 8. Te beveiligen ramen en deuren  
(of delen daarvan) 
Tekst onder H is als volgt gewijzigd: 
H   Dakraam H is niet bereikbaar. Het eerste bereikbaarheidsvlak 
ligt binnen 3,5 meter. Doorklimmen naar het bereikbaarheids-
vlak is minder dan 30 graden binnen 2,4 meter. De overstek 
(dakgoot) van > 25 cm vormt bij < 2,4 meter geen beletsel bij 
het doorklimmen. 
Toelichting: Overklimmen van de nok van het dak is binnen het 
PKVW Bestaande Bouw niet meer van toepassing, aangezien dit 
de laatste jaren geen veel voorkomende modus operandi is.



1) Het betreffen hier geen gecertificeerde sleutelkastjes. © het CCV, juli 2015
www.hetccv.nl en www.politiekeurmerk.nl

operationele functionaliteit kierstandhouder 

In de eis W3 van het handboek PKVW Nieuwbouw 2015 is 
over de kierstandhouder het volgende opgenomen: “Iedere 
voordeur van de woning is voorzien van een SKG KE 573 
goedgekeurde kierstandhouder. Dit is niet noodzakelijk als 
een kierstandhouder zowel operationeel als organisatorisch 
niet functioneel is, of de montage technisch niet uitvoer-
baar is.”
De Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW heeft in juni 2015 als 
toelichting gesteld dat aan de sluitzijde van de deur ten-
minste een vrije ruimte van 35 cm aanwezig moet zijn om 
de kierstandhouder operationeel te kunnen gebruiken. 

toelichting 

Besluit cilindertrekvoorziening verplicht bij sleutelkluisjes
Besluitnummer: 17042015/01 
Datum vaststelling besluit: 17 april 2015 
Onderwerp: Cilindertrekvoorziening sleutelkluisjes 
Inwerkingtreding: 1 mei 2015 

Als een sleutelkluisje wordt toegepast, dient dit een SKG**® 
gecertificeerd sleutelkluisje te zijn. Wanneer dit sleutelkluisje 
is voorzien van een cilinder moet deze voorzien zijn van een 
cilindertrekbeveiliging van tenminste 15 Kn (door bijvoorbeeld 
toepassing van een SKG***® cilinder). Hierbij geldt een over-
gangsregeling van drie maanden voor een advies voor individu-
ele woningen en een jaar voor een project. 

Motivatie 
Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen bestaat de verplich-
ting dat bereikbare deuren voorzien zijn van een voorziening te-
gen cilindertrekken van tenminste 15 Kn. Door ook sleutelkluis-
jes verplicht te laten voorzien van cilindertrekbeveiliging, zoals 
hierboven is omschreven, worden de maatregelen gelijkgetrok-
ken in de aanpak tegen de modus operandi cilindertrekken.

Wij vragen uw aandacht voor onderstaande besluiten en toelichting van de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW over de 
toepassing van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze zijn ook via de CCV-nieuwsbrief gecommuniceerd en staan vermeld op 
www.politiekeurmerk.nl.

Recente besluiten & toelichting  

Besluit inbraakwerendheid metalstudwanden
Besluitnummer: 13062014/01 
Datum vaststelling besluit: 13 juni 2014 
Onderwerp: Inbraakwerendheid metalstudwanden 
Inwerkingtreding: 13 juni 2014 

Indien een metalstudwand wordt gebruikt als een uitwendige 
scheidingsconstructie van een woning, dient - in het kader van 
de inbraakwerendheid - deze wand tenminste tot een hoogte 
van 2,4 m te voldoen aan weerstandsklasse 2 van de NEN 5096. 

Motivatie 
In de praktijk bestaan de buitenmuren van woningen uit een 
halfsteensmuur, een spouw en vervolgens een binnenmuur. Van 
een gemetselde halfsteens buitenmuur wordt aangenomen dat 
deze drie minuten inbraakwerend is, gelet op de gereedschap-
set van een gelegenheidsinbreker, zoals verwoord in de NEN 
5096, weerstandsklasse 2. Nu komt het voor dat in woongebou-
wen een lichtere vorm van een uitwendige scheidingsconstruc-
tie wordt gebruikt. Een voorbeeld daarvan is de metalstudwand, 
die - ten behoeve van de inbraakwerendheid - is voorzien van 
een metalen plaat.

Let op aanvulling! 
In navolging van het bovenstaande besluit in 2014 over inbraak-
werende metalstudwanden, heeft de Werkgroep Kwaliteitsbe-
heer PKVW in juni 2015 aangegeven dat de toepassing van deze 
inbraakwerende metalstudwanden geldt voor nieuwbouwpro-
jecten én in de bestaande bouw alleen voor renovatieprojecten 
waar een metalstudwand als een uitwendige scheidingscon-
structie van een woning wordt geplaatst. 

Kijk voor meer informatie en de meest recente  
besluiten op http://www.politiekeurmerk.nl/ 
keurmerk/over-het-keurmerk/wijzigingen-en- 
toelichting/.


