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Gevelelementen (deuren en ramen) en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, zoals dakramen en

Gevelelementen (deuren en ramen) en daarmee gelijk te stellen contstructieonderdelen, zoals dakramen en
lichtkoepels op de hoger gelegen verdiepingen moeten, als ze bereikbaar zijn, voldoen aan de betreffende Wlichtkoepels
op de hoger gelegen verdiepingen moeten, als ze bereikbaar zijn, voldoen aan de betreffende W-eisen.
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Hellingshoek werkvlak

Tot en met 50 graden

Tot en met 30 graden
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Inbraakvlak (artikel 2.3)

Werkvlak van 40 cm vermeerderd met

Werkvlak van 40 cm vermeerderd met
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Achtergrond informatie

Als aanvulling op de volgens de NEN 5087 bereikbare ramen en deuren,

Hoewel de meeste woninginbraken plaatsvinden op de begane grond,
verplicht het
keurmerk
hogerook
gelegen
ramen
en deuren te beveilibereiken
inbrekers
hunook
doelwit
via opof overklimming.
Daarom
gen als deze
bereikt kunnen
viaofopklimmogelijkheden
zoals zijn
moeten
gevelopeningen
die worden
door opoverklimming bereikbaar
daken,
garages,
luifels, afdakjes,
balkons
en schuttingen.
Ook grond.
gemet-Als
aan
dezelfde
inbraakwerende
eisen
voldoen
als op de begane
selde verwijst
bloembakken,
tuinmuren,
pergola’s,
opstelplaatbasis
het keurmerk
hiervoor
naarerfafscheidingen,
de criteria vastgelegd
in de
NEN
5087,klikobakken
versie september
2007. Deze
norm
definieert
de bereikbaarsen voor
en tuinkasten,
kunnen
een
opklimmogelijkheid
heid
van gevelelementen en daarmee de gelijk te stellen constructieonvormen.
derdelen. Dit kunnen dus ook dakramen, lichtkoepels en een tussendeur
tussen
de garage
endus
de verder
woningdan
zijn.
Het keurmerk
gaat
de NEN 5087. Reden hiervoor zijn
ervaringen in de praktijk. Er moet wel een werkvlak aanwezig zijn waar

Bepaalde onderdelen in de versie van september 2007 hebben in de prakde inbreker op kan staan. Bij flats gaat de NEN 5087 er in principe van
tijk in de bestaande bouw tot veel discussie geleid. Voor de nieuwbouw
uit dat alleen de begane grond en de eerste verdieping (balkonzijde)
bereikbaar zijn, tenzij er specifieke omstandigheden zijn waarbij opklimming naar hoger gelegen verdiepingen mogelijk is, zoals bij terrasflats.

Belangrijkste verschillen tussen nieuwe en oude NEN 5087
en
bouwbesluitplichtige renovatie heeft het PKVW te maken met de
1. Alle gevelelementen
op de
begane
grond
de eerste
etage
zijn
wettelijke
regelgeving, dus
moet
iedereen
ditenvolgen.
Voor
de bestaande
bereikbaar.
Hiervoor
wordt punten
een maat
5,5 meter
hetinaanbouw
is besloten
op bepaalde
af van
te wijken
van boven
hetgeen
de
terreinseptember
(veelal maaiveld
inclusief
NENsluitend
5087, versie
2007,overigens
is bepaald.
Daar wateroppervlak)
waar verder in de
gehanteerd.
Voordeel
dat logistieke
problemen
in de
bouwseptember
toelichting
de NEN
5087 iswordt
benoemd,
betreft het
versie
2007.
hiermee worden voorkomen. Bijvoorbeeld het probleem van de
optionele uitbouwen waardoor ramen op de eerste etage van de

Voorlichting
aan woning
bewoners
(W6) moet
voorkomen
dat 5,5
ze meter
onbedoeld
naastgelegen
bereikbaar
worden.
De maat van
gevelelementen
bereikbaar
maken.
Bijvoorbeeld
door
opklimmogelijkhegeldt voor de nieuwbouw. In de bestaande bouw is het lastig uit te
den te bieden via schuttingen en luifels. Gelet op de versoepeling van
leggen dat een gevelelement op de eerste etage waar geen werkvlak
het aanvragen van een bouwvergunning (lichte procedure) voor aan- en
onder is, beveiligd moet worden. Als uitzondering op de bepalingen
uitbouwen, neemt de (kans op) bereikbaarheid van gevelelementen toe.
van de NEN 5087, versie september 2007, geldt voor de bestaande
bouw dan ook de maat van 2,40 meter boven het aansluitend terrein
gehanteerd in de NEN 5087 van 1998.

BEREIKBAARHEID BESTAANDE BOUW

H A N D B O E K B E S TA A N D E B O U W 2 0 0 8

1
61

2.
De maatvoering
een werkvlak is 40 cm x 40 cm (voorheen 60 cm
Toepassing
en van
interpretatie
x 60 cm) met een maximale hellingshoek van 50 graden (voorheen
Als 30
aanvulling
volgensis de
NEN een
5087gewicht
bereikbare
en50
deuren
graden). op
Dit de
werkvlak
in staat
van ramen
minimaal
kg
verplicht
het
PKVW
ook
hoger
gelegen
ramen
en
deuren
te
beveiligen
als
te dragen.
deze
bereikt
kunnen
worden
via
opklimmogelijkheden
zoals
daken,
gara3. De maat van het inbraakvlak (dit is in de praktijk het bereikbare
ges, luifels, afdakjes, balkons en schuttingen. Ook gemetselde bloemgevel- of dakvlak waar een gevel- of dakelement zich bevindt) is 2,4
bakken, tuinmuren, pergola’s, erfafscheidingen en tuinkasten kunnen
meter breed (40 cm van het werkvlak met aan beide zijden 1 meter)
een opklimmogelijkheid vormen. Als deze opklimmogelijkheden er niet
hoog.
zijn,enis2,4
eenmeter
werkvlak
tot een hoogte van 3,5 meter bereikbaar. De maat
4.
maat van opklimbaarheid
naar
een werkvlak
is en
blijf 3,5vanaf
meter.
voorDebereikbaarheid
(maximaal 3,5
meter
dus) wordt
berekend
het
De maat
doorklimbaarheid
was niet geregeld
is nu
gesteldDeze
op
maaiveld
of van
vanaf
een gemeenschappelijke
ruimte ineneen
gebouw.
meter.
staat
op het dak
van een
3,5 2,4
meter
geldtDus
niet
voormen
de situaties
waarbij
er uitbouw
sprake is(bijvoorbeeld
van duidelijke
berging of garage), dan
is de
maat vanopklimmogelijkheden
doorklimmen (bijvoorbeeld
opklimmogelijkheden.
Als er
duidelijke
naar een
werkvlak
zijn,
geldt
maximale opklimhoogte van 5,5 meter.
naar het
dak)
2,4een
meter.
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Water

Het PKVW gaat enerzijds verder dan de NEN 5087, anderzijds heeft de
bestaande bouw lichtere eisen voor bereikbaarheid toegepast. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de hellingshoek van 30 graden in plaats van
50 graden. Reden hiervoor zijn ervaringen in de praktijk. Er moet wel
een werkvlak aanwezig zijn waar de inbreker op kan staan. Bij flats gaat
de NEN 5087 er in principe van uit dat alleen de begane grond en de
eerste verdieping bereikbaar zijn, tenzij er specifieke omstandigheden
zijn waarbij opklimming naar hoger gelegen verdiepingen mogelijk is.
Gevelelementen bij balkons op de hoogstgelegen etage kunnen bereikbaar zijn als iemand bijvoorbeeld vanaf de bovenste galerij van een flatgebouw op een dak kan klimmen en zich aan de andere kant op het

Water in woonwijken is in de meeste gevallen ondiep. Bovendien ontstaat bij bevriezing een groot werkvlak waarbij vele woningen (onverwacht) potentieel doelwit worden. Water is dus een werkvlak en een
achtertuin of gevel die aan het water ligt is daarom bereikbaar.
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A Alle gevelelementen vanaf maaiveld of gemeenschappelijk terrein binnen 2.40 meter zijn bereikbaar. Water is een werkvlak.
B Een werkvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, gelegen in een hoek van - of + 50 graden, met een puntbelasting van minimaal 50 kg.
Een werkvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen 3.50 meter vanaf maaiveld of gemeenschappelijke ruimte.
Verder is een werkvlak bereikbaar middels eenvoudige opklimmogelijkheden zoals een schutting, een regenpijp etc.
C Vanaf een werkvlak is een gevelelement binnen 2.40 meter hoogte bereikbaar
D Is naast hetHemelwaterafvoer
werkvlak binnen 1.00 meter links en rechts een gevelelement binnen 2.40 meter hoog, dan is dit bereikbaar.
E Vanaf een werkvlak is een dak- of gevelelement naar voren binnen 1.00 meter bereikbaar.
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Dakkapel. De garage is werkvlak. Niet doorklimmen want > 2.40 m, maar wel eenvoudige opklimmogelijkheden via hwa.
Overstek > 25 cm, dus F is niet bereikbaar.
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Werkvlak. Dit werkvlak is niet bereikbaar door een verticale valhoogte van meer dan 5,5 meter.
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
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de andere(afzakken)
zijde van de nok ook bereikbaar.
6. den, danKlimmen
afspringen
7.
Staatmen
menop
opeen
eendakvlak
galerij van
flatgebouw
op de bovenste
etagedan
Indien
vaneen
maximaal
30 graden
kan klimmen,
is deop
afstand
tussen galerijvloer
en dakrand
meter,van
kanenmen
een aangrenzend
balkon
komen maximaal
indien de3,5
afstand
het dak
bereikbaar.
Alsbalkon
iemand
aan of
deminder
andere bedraagt.
zijde van De
hetdan
dakisnaar
de vloer
van het
3,5zich
meter
balkonvloer
danbalkon
een bereikbaar
werkvlak.
Denk hierbij
een3,5
niet
het dak opiseen
kan laten zakken
(maximale
hoogteaan
maat
overdekte
galerij
op
de
bovenste
etage
van
een
woongebouw
van
waar
meter), dan zijn de gevelelementen grenzend aan dat balkon ook
men
op het dak kan komen.
bereikbaar.
8. Indien zich in een inbraakvlak een gevelelement of een gedeelte van
Men kan op een balkon afspringen (laten afzakken) als er een minieen gevelelement bevindt, is dit gevelelement of alleen het gedeelte
male maat van 1 meter diepte beschikbaar is. Wanneer men een balkon
dat zich in dat inbraakvlak bevindt bereikbaar. Het gedeelte van het
opklimt vanaf een hoger gelegen etage dan dient er een minimaal 40 cm
betreffende gevelelement in het inbraakvlak moet daarbij ook volbrede
opklimruimte aanwezig te zijn met een minimale terugval van 1
doende
groot
zijn
om een beproevingsblok (doorgangsopening) zoals
meter
breedte
c.q.
diepte.
bedoeld in de NEN 5096 door het gevelelement te plaatsen.

2. Werkvlak
Een werkvlak is de minimale ruimte die nodig is om stabiel te kunnen
staan. Deze ruimte is vastgesteld op minimaal 40 bij 40 cm. Indien één
van beide maten minder is dan 40 cm is er geen sprake van een werkvlak.
Over de nok van een dak klimmen
Een werkvlak kan minimaal 50 kg dragen op een oppervlakte van 40 bij 7.
In de NEN 5087 is het over de nok van een dak klimmen mogelijk bij een
40 cm, en heeft een maximale hellingshoek van 30 graden + of -.
Indien er sprake van een hoogteverschil in het werkvlak is van maximaal hellingshoek van maximaal 50 graden. Voor PKVW Bestaande Bouw geldt
15 cm, denk bijvoorbeeld aan een dakrand, dan dient dit hoogteverschil dit alleen op het moment dat de betreffende hellingshoek 30 graden of
meegerekend te worden. Om vast te stellen wat het bereikbaar inbraak- minder is. De reden hiervoor is dat er niet voldoende MO’s bekend zijn
vlak is, is het van belang om de gemiddelde hoogte van het werkvlak te E waar men met een hellingshoek van meer dan 30 graden over een nok
F
van een dak klimt om bijvoorbeeld via het raam van een dakkapel in te
bepalen.
C
C
C
Een gevelelement is niet meer bereikbaar indien het gelegen is op een breken.
H
afstand van meer dan 60 cm vanaf het werkvlak. Een voorbeeld hiervan
Te beveiligen ramen en deuren (of delen daarvan)
is een dakkapel in een dak met een hellingshoek groter dan 30 graden. 8.
51 graden
De afstand van het werkvlak tot het raam van de dakkapel is groter
dan Een samengesteld dak-G of gevelelement kan bestaan uit vaste en
beweegbare delen. Slechts de zijden van delen die zich in het bereikbare
60 cm.
40 x 40 cm < 50 graden
gevelvlak (in de NEN 5087 inbraakvlak genoemd) bevinden, behoeven
D
3. Bereikbaarheid gevelelementen hoger dan maaiveld of gemeen- inbraakwerend te worden uitgevoerd.
schappelijke ruimte
Een werkvlak binnen een hoogte van 3,5 meter vanaf het maaiveld of een
gemeenschappelijke ruimte, kan gebruikt worden voor inbraak. Denk
B aan een balkon, een uitbouw ofAeen brede luifel. Feitelijk alles wat
B
hierbij
voldoet aan het begrip werkvlak zoals onder punt 2 omschreven. Een
gevelelement is vanaf een werkvlak bereikbaar indien gelegen binnen
2.40 meter hoogte en binnen 60 cm links en rechts van het werkvlak. Zo
ontstaat een inbraakvlak van minimaal 1.60 meter breed bij 2.40 meter
hoog.
4.

Duidelijke opklimmogelijkheden

Bereikbaarheid
conform
het PKVW
Bouw: grondgebonden
Om naar een werkvlak
te komen
kan Bestaande
er door bouwkundige
omstandig- woningen
A
Alle -gevelelementen
maaiveld
of gemeenschappelijk
terrein
binnen 2.40 meter zijn bereikbaar. Water is een werkvlak.
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niet door losse vanaf
voorwerpen
- sprake
zijn van duidelijke
opklimBmogelijkheden.
Een werkvlak is
een vlak
minimaal
40 bij aan
40 cm,
gelegen in luifels,
een hoek van - of + 50 graden, met een puntbelasting van minimaal 50 kg.
Hierbij
kanvan
gedacht
worden
schuttingen,
hemelwaterafvoeren
en afdakjes.
Deze
opsomming
is zeker
limitaEen werkvlak is bereikbaar
indien
dit gelegen
is binnen
3.50niet
meter
vanaf maaiveld of gemeenschappelijke ruimte.
tiefVerder
en kanis per
situatie
verschillen.
Deze
hoogte
is
niet
oneindig;
met
een werkvlak bereikbaar middels eenvoudige opklimmogelijkheden
zoals een schutting, een regenpijp etc.
opklimmogelijkheden
is klimmen
naar een
mogelijk
Cduidelijke
Vanaf een
werkvlak is een gevelelement
binnen
2.40werkvlak
meter hoogte
bereikbaar
totIs5,5
meter.
duidelijke
opklimmogelijkheden
is een
klimmen
naar binnen 2.40 meter hoog, dan is dit bereikbaar.
D
naast
het Zonder
werkvlak
binnen 1.00
meter links en rechts
gevelelement
een
werkvlak
mogelijk
tot
3,5
meter.
E Vanaf een werkvlak is een dak- of gevelelement naar voren binnen 1.00 meter bereikbaar.
F Doorklimmen naar een nog hoger gelegen werkvlak is mogelijk indien dit binnen 2.40 meter is gelegen.
Bij een overstek van meer dan 25 cm, bijvoorbeeld een brede dakgoot,
G Overklimmen over een dakvlak van minder dan 50 graden naar een bereikbaar gevelelement is mogelijk.
vervalt de bereikbaarheid van het daarboven gelegene. De maat van een
Het dak
danbelang
vanaf maaiveld
of gemeenschappelijk
terrein bereikbaar zijn (maat van opklimbaarheid is dan 3,5 meter) of middels doorklimoverstek
is moet
niet van
bij de reguliere
maten van opklimbaarheid
hoger gelegen
bereikbaar
werkvlak2,4
( 2,4
m) of
vanmen
3,5 vanaf
metereen
(aansluitend
terrein)
respectievelijk
meter
bijd.mv.
door-duidelijke opklimmogelijkheden zoals schuttingen e.d
H
Een werkvlak is bereikbaar indien men zich binnen een maat van 3.5 meter kan laten zakken vanaf een gemeenschappelijke ruimte of een ander
klimmen.
werkvlak.
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3

H

2. De maatvoering van een werkvlak is 40 cm x 40 cm (voorheen 60 cm
5. De keuzemogelijkheid om een tussendeur, bijvoorbeeld tussen gara>25 cm
x 60 cm) met een maximale hellingshoek van 50 graden (voorheen<30 graden
ge/berging en woning, te beveiligen is komen te vervallen. Als
30 graden). Dit werkvlak is in staat een gewicht van minimaal 50 kg
iemand dus een garage met een tussendeur naar de woning heeft,
<2.40 m
te dragen.
moet de garagedeur als bereikbaar beschouwd worden.
3. De maat van het inbraakvlak (dit is in de praktijk het bereikbare
6. Kan men conform gestelde maten van opklimbaarheid op een dak
I
gevel- of dakvlak waar een gevel- of dakelement zich bevindt) is 2,4
klimmen en heeft dit dak een hellinghoek van ten hoogste 50 grameter breed (40 cm van het werkvlak met aan beide zijden 1 meter)
den, dan is het dak aan de andere zijde van de nok ook bereikbaar.
en 2,4 meter hoog.
7. Staat men op een galerij van een flatgebouw op de bovenste etage
4. De maat van opklimbaarheid naar een werkvlak is en blijf 3,5 meter.
en is de afstand tussen galerijvloer en dakrand maximaal 3,5 meter,
<3.50 m
De maat van doorklimbaarheid was niet geregeld en is nu gesteld op
dan is het dak bereikbaar. Als iemand zich aan de andere zijde van
2,4 meter.
het dak op een balkon kan laten zakken (maximale hoogte maat 3,5
2.40
m Dus staat men op het dak van een
B uitbouw (bijvoorbeeld
berging of garage), dan is de maat van doorklimmen (bijvoorbeeld 60 cm meter), dan zijn de gevelelementen grenzend aan dat balkon ook
naar het dak) 2,4 meter.
bereikbaar.
A
A
8. Indien zich inAeen inbraakvlak een gevelelement of een gedeelte van
een gevelelement bevindt, is dit gevelelement of alleen het gedeelte
dat zich in dat inbraakvlak bevindt bereikbaar. Het gedeelte van het
betreffende gevelelement in het inbraakvlak moet daarbij ook voldoende groot zijn om een beproevingsblok (doorgangsopening) zoals
bedoeld in de NEN 5096 door het gevelelement te plaatsen.

Voorliggende berging met doorgang naar woning

H
F

Dakraam H is bereikbaar. Het eerste werkvlak ligt binnen 3,5 meter. Doorklimmen naar het werkvlak is minder dan 30 graden binnen
2.4 meter. De oversteek (dakgoot) van > 25 cm vormt bij < 2.4 meter Egeen beletsel bij het doorklimmen. Overklimmen van het dak kan 		
doordat het < 30 graden is.
C

I

C

C

H

Groot uitzetraam. Het werkvlak is binnen 3.5 meter van het maaiveld. Zowel sluitzijde als hangzijde zijn gelegen binnen 60 cm van het
werkvlak. Het uitzetraam dus geheel beveiligen.
G
51 graden
D

40 x 40 cm < 50 graden
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Galerijzijde
B

Balkonzijde

A

J

J

B dak klimmen. Opklimmen naar een werkvlak en
Over een
af laten zakken aan de andere zijde, afzakafstand minder
dan 3,5 meter. Gevelelementen J is bereikbaar.

K

Tweede maal afzakken is tevens maximaal. Echter, hier is de
vrije valruimte naar het balkon minder dan 1 meter.
Gevelelementen K is dus niet bereikbaar.

<3.50 m

K

< 1.00 m

Bereikbaarheid conform het PKVW Bestaande Bouw: grondgebonden woningen
L
Werkvlak is binnen 3,5 meter. Gevelelementen L is bereikbaar.
A Alle gevelelementen vanaf maaiveld of gemeenschappelijk
terrein binnen 2.40 meter zijn bereikbaar. Water is een werkvlak.
M
B Een werkvlak is een vlak van minimaal 40 bij 40 cm, gelegen in een hoek van
+ 50 graden, metiseen
puntbelasting
van minimaal
M - ofDoorklimafstand
meer
dan 2.40 meter,
maar 50 kg.
>2.40 m3.50 meter vanaf maaiveldhemelwaterafvoer
Een werkvlak is bereikbaar indien dit gelegen is binnen
of gemeenschappelijke
is eenruimte.
eenvoudige opklimmogelijkheid.
is aanwezig
zodat deetc.
gevelelementen M bereikbaar
Verder is een werkvlak bereikbaar middelsL eenvoudige opklimmogelijkheden zoalsWerkvlak
een schutting,
een regenpijp
O
zijn.
C Vanaf een werkvlak is een gevelelement binnen 2.40 meter hoogte bereikbaar
D Is naast het werkvlak binnen 1.00 meter links en rechts een gevelelement binnen 2.40 meter hoog, dan is dit bereikbaar.
<3.50 m
N bereikbaar.
Opklimmen naar eerste balkon op 1.30 meter. Gevelelement
E Vanaf een werkvlak
is een dak- of gevelelement naar voren binnen 1.00 meter
N
N is bereikbaar.
<3.50
m
F Doorklimmen naar een nog hoger gelegen werkvlak is mogelijk indien dit binnen 2.40 meter is gelegen.
G Overklimmen over een dakvlak van minder dan 50 graden naar een bereikbaar gevelelement is mogelijk.
O
Eerste keer doorklimmen naar een hogere etage binnen
Het dak moet
dan vanaf
maaiveld of van
gemeenschappelijk
terrein bereikbaar zijn (maat van opklimbaarheid is dan 3,5 meter) of middels doorklimBereikbaar
inbraakvlak
2.40 m hoogte
2.40 meter via de zijkant van het balkon. Zijkant, hier 		
men vanaf een hoger gelegen bereikbaar werkvlak ( 2,4 m) of d.mv. duidelijke opklimmogelijkheden
zoals schuttingen
e.d te zijn. Dan 		
rasterwerk, dient minimaal
40 cm breed
H Een werkvlak
is bereikbaar indien men zich binnen een maat van 3.5 meter kan laten
zakken vanaf eenOgemeenschappelijke
ruimte of een ander
Hemelwaterafvoer
zijn gevelelementen
bereikbaar.
werkvlak.
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J Over een dak klimmen. Opklimmen naar een werkvlak en af laten zakken aan de andere
zijde, afzakafstand minder dan 3,5 meter. Gevelelementen J bereikbaar
K 2e maal afzakken is tevens maximaal. Echter is hier de vrije valruimte naar het balkon
BEREIKBAARHEID BESTAANDE BOUW
minder dan 1.00 meter. Gevelelementen K dus niet bereikbaar.
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
L Werkvlak binnen 3,5 meter. Gevelelementen L bereikbaar.
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