
Stipt 10.00 uur staat het CCV voor appartementencomplex in Boskoop waar we meelopen met een 
veiligheidscheck volgens de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het complex, dat medio 2017 
opgeleverd is, valt volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen nog onder de nieuwbouwregeling. Dat houdt 
concreet in, dat er uitsluitend na onderzoek en goedkeuring door een onafhankelijk inspecteur voor de 
woningen een certificaat ‘Politiekeurmerk Beveiligde Woning’ en een certificaat ‘PKVW-veilig complex’ 
afgegeven kunnen worden. 

De VvE over het Politiekeurmerk Veilig Wonen

De Schone van Boskoop

De totstandkoming van het bouwwerk verliep moeizaam. 
Midden in de crisistijd werden de appartementen verkocht. 
Het ontbrak de projectontwikkelaar aan financiële ruimte 
waardoor hij het project over moest doen naar een andere 
projectontwikkelaar. Maar dat is verleden tijd, want nu zitten 
we aan tafel met enkele bewoners die ook deel uitmaken van 
het Vereniging van Eigenaren-bestuur (VvE). Ze stralen. En dat 
is begrijpelijk, want het zijn zeer royale appartementen in een 
prachtige omgeving. De naam van het complex ‘De Schone van 
Boskoop’ is terecht gekozen.

Jacques van Ofwegen, penningmeester van de VvE, legt 
uit waarom we hier zijn. “In het bestek stond, dat het 
complex opgeleverd zou worden volgens de eisen van 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Het bijleveren van een 
daadwerkelijk certificaat was op voorhand uitgesloten door 
de projectontwikkelaar. Wij dachten dat het vanwege de extra 
kosten was uitgesloten, omdat er een inspecteur aan te pas 
moest komen en daarnaast zitten er ook nog kosten verbonden 
aan het opleveren van de certificaten.”

Argwaan
De bewonersgroep had na hun intrek in het complex al snel in 
de gaten, dat misschien toch niet álles conform Politiekeurmerk 
Veilig Wonen was opgeleverd. Via het dak boven de entree 
kon iemand vrij gemakkelijk het gebouw binnenkomen. 
Van Ofwegen: “Na een kortstondig speurwerk in de PKVW-
handboeken (voor bestaande bouw), ontdekte ik dat de door 
de aannemer genoemde opklimhoogte alleen gold als er 
geen opstapmogelijkheden waren. Die waren er wel, namelijk 
regenpijpen. 

Daarnaast ontbraken er drangers op deuren naar het 
trappenhuis. Dat leidde tot een invasie van insecten. Tijd voor 
actie dus”. Door de deurdrangers is het balletje gaan rollen. Een 
klus die van Ofwegen kon uitbesteden aan de aannemer met 
lange wachttijden en hoge kosten tot gevolg. Of hij kon ervoor 
kiezen de klus uit te besteden aan een preventie-adviseur. Dit 
laatste bracht hem in contact met Erik Zijlstra van PKVW-bedrijf 
Preventief.nu. 

Zijlstra voorzag de deuren zonder dranger snel en vakkundig 
van anti-corrosie deurdrangers. Ook hij zag dat er niet 
volledig conform de eisen van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen was opgeleverd. Gelukkig had het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), eigenaar van het 
keurmerk, een actie lopen waarin ze VvE’s wegwijs maakt in 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen. “Zo regelde Erik dat wij 
in aanmerking kwamen voor een algehele preventieschouw 
voor ons complex door een onafhankelijk adviseur”, legt van 
Ofwegen uit.

De preventieschouw wordt uitgevoerd door CCV-adviseur 
Marian Verkerk in aanwezigheid van PKVW-bedrijf Preventief.nu 
en het gedeeltelijke VvE bestuur. 

Het complex onder de loep
Verkerk weet wat haar te doen staat en loopt, terwijl de anderen 
nog van een kopje koffie genieten, heen en weer door het 
appartement van bewoonster Carin Huizer, secretaris van de 
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VvE. Ze maakt aantekeningen en maant ons naar de centrale 
entree van het complex. Ze wijst op de ‘flipperbeveiliging’ 
(red. beveiliging tegen de inbraakmethode ‘flipperen’) en 
cilindertrekbeveiliging op de centrale toegangsdeuren. 
“Cilindertrekbeveiliging op centrale toegangsdeuren is extra”, 
zegt Verkerk stellig. “Cilindertrekbeveiliging is iets wat je 
toepast op appartementniveau. Bij centrale toegangsdeuren 
is het niet gewoon dat er cilindertrekbeveiliging wordt 
aangebracht. Een flipperbeveiliging (met een plastic kaart 
de dagschoot wegduwen) is wel noodzakelijk. Uiteraard 
kan iemand met verkeerde bedoelingen aan de hand van 
een vlotte babbel toch wel het complex binnenkomen. 
Bijkomstig voordeel  is dat een inbreker bij het zien van 
cilindertrekbeveiliging op de toegangsdeuren, ervan uit 
zal gaan dat het ook op de individuele appartementen zit. 
Daardoor zal hij het gebouw links laten liggen.” 

De entree en buitenkant van het gebouw worden geschouwd 
op verlichting, hang-en-sluitwerk op de (bergings)deuren en 
eventuele opklimmogelijkheden. Het dak boven de entree is 
meer dan 2,85 mtr hoog. Door de aanwezige regenpijpen wordt 
het dak als opklimbaar beschouwd. 

Verkerk merkt op dat een indringer na opklimmen zonder 
barricade toegang heeft tot de corridor die naar het trappenhuis 
leidt. Het blijkt kinderspel om het appartementencomplex 
binnen te dringen. “Waarom dit zo in elkaar zit is niet helemaal 
duidelijk”, legt Verkerk uit. “Vaak heeft het te maken met de 
eisen van de brandvluchtroute.” 

Bij het bergingscomplex treffen we een toegangsdeur waar het 
hang-en-sluitwerk verkeerd om gemonteerd is. Verder lijkt een 
en ander in orde. Op appartementniveau functioneert alles op 
PKVW-niveau: deurspionnen, verlichting, cilindertrekbeveiliging 
en kierstandhouders (die in deze situatie niet functioneel zijn) 
maken het plaatje compleet.

Ook geeft Verkerk 
aan dat de door de 
VvE zelfbekostigde 
deurdrangers op basis 
van het PKVW door 
de aannemer hadden 
moeten worden 
aangebracht. Dat 
levert dus nog een 
onderhandelingspunt op 
met de aannemer.

Het VvE bestuur 
ontvangt binnenkort 
van de adviseur een 
rapportage met alle 
bevindingen. Drie 
aandachtspunten zijn al 
naar voren gekomen:
1. Drangers op de 

deuren (niet 
opgeleverd, maar 
reeds verholpen 
door Zijlstra).

2. Het beslag op de deur naar het bergingscomplex moet 
andersom gemonteerd worden.

3. De opklimbaarheid van het dakje met regenpijpen en het 
conflict met de brandvluchtroute bij afsluiting. Dit laatste 
aspect kan wat grotere (financiële) gevolgen hebben. 

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een oplossing om bovenstaande te verhelpen en op PKVW-
niveau te krijgen is er wel, maar het VVE-bestuur kijkt niet 
vrolijk bij de toelichting van Verkerk: “Het bordes op de 
eerste verdieping kan afgesloten worden. Men zal moeten 
onderzoeken of dit in conflict is met de brandvluchtroute 
(brandwerende deuren). Alternatief is dat de toegangsdeuren 
vanuit het bordes naar de corridor op alle verdiepingen voorzien 
worden van een slot. Aan de brandweer zal dan moeten worden 
gevraagd of dit in conflict is met hun aanvalsroute. “Dat krijg 
ik er nooit door”, meent van Ofwegen. “De bewoners ‘klagen’ al 
over de grote hoeveelheid sleutels die ze bij oplevering hebben 
gekregen. Nog een sleutel toevoegen is echt niet wenselijk.” 

Vragen over het Politiekeurmerk Veilig Wonen?
Kijk op www.politiekeurmerk.nl of mail naar 
PKVW@hetccv.nl

http://www.politiekeurmerk.nl
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Veiligheid is belangrijk
“Als bestuur vinden wij veiligheid een belangrijk aspect. We 
merken dat dit bij de bewoners  helemaal niet speelt. Pas als 
het onderwerp veiligheid ter sprake wordt gebracht, gaat het 
onderwerp leven. Daarnaast zijn we omringd door water en 
dus wonen we veiliger dan anderen”, zegt Huizer. Daar lijkt zij 
ongelijk in te hebben, gezien de reactie van Verkerk. “Water 
wordt door het Politiekeurmerk Veilig Wonen gewoon gezien als 
‘werkvlak’. Per bootje of over het ijs kan iedereen jullie complex 
bereiken. Daarom zijn de preventie-eisen aan de waterkant net 
zo streng als aan de straatkant.” 
 
Goede verhouding met de aannemer
Van Ofwegen benadrukt het belang van een goede verhouding 
met de aannemer. “De situatie moet voor iedereen werkbaar 
blijven. Natuurlijk wil je werk opgeleverd krijgen zoals beloofd. 
Zo buigen we ons als bestuur naast het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen ook nog over andere zaken zoals de beplanting en een 
verzakt terras. De vraag is hoe ver we hierin moeten we gaan, 
want als je niet meer door één deur kunt met de aannemer, 
dan zijn er alleen maar verliezers. Daarom gaan wij ons als 
VvE-bestuur de komende periode beraden om de prioriteiten te 
bepalen.”

Laatste tip
“Schakel een Politiekeurmerk-adviseur zo vroeg mogelijk in”, 
benadrukt Verkerk nog maar eens. “Het is aan te bevelen om 
al in de ontwerpfase een PKVW-adviseur mee te laten kijken 
naar de plannen. PKVW is niet lastig, moeilijk of duur. Op 
tijd instappen is wel een vereiste, omdat de PKVW-eisen dan 
gespecificeerd in het bestek komen te staan. Dat zorgt ervoor 
dat er achteraf geen nare verrassingen zijn”, licht zij toe.

Na deze schouw zijn we allemaal een ervaring rijker. Het CCV 
kan zich voorstellen dat ook andere VvE‘s vragen hebben over 
wat het Politiekeurmerk Veilig Wonen voor hen kan betekenen. 
Geinteresseerden kunnen terecht op de website van het 
Politiekeumerk.
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