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1. Toevoegen op pagina 4 na tekstblok “AFSLUITBAARHEID”  

VASTZETTEN RAMEN EN DEUREN 

Binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen Bestaande Bouw is het toegestaan om draaiende ramen en 

deuren vast te schroeven. In overleg met de SKG is vastgesteld onder welke voorwaarden dit 

vastschroeven dient plaats te vinden. Vastschroeven met spaanplaatschroeven met een diameter 

van 5 mm. De schroeven dienen minimaal 40 mm in het kozijnhout geschroefd te worden. Plaats van 

de schroeven ten hoogste 150 mm uit de hoeken en ten hoogste 500 mm hart op hart. Per zijde 

dienen ten minste drie schroeven aangebracht te worden. Dit laatste geldt bij een minimale maat 

van de zijde van 600 mm. In geval er vanaf de buitenzijde wordt geschroefd, moeten beveiligde 

schroeven gebruikt worden. 

 

Een andere optie voor het vastzetten van naar buitendraaiende ramen van ca 800 mm x 1200 mm is 

met aluminium hoeklijnen (25 x25x1,9mm) op de stijlen (hang- en sluitzijde). Hierbij moeten de 

hoeklijnen bevestigd worden met platkopschroeven van 5x40mm; 60 mm uit de eindeinden en 

h.o.h. max. 200 mm.  
 

2. Wijzigen  

Draaivalraam pagina 18. Wordt als volgt:   

Draaivalraam  

hout / kunststof/ 

metaal   

(naar binnen 

draaiend) 

� 1a Scharnierzijde bij hout, kunststof en metaal: 2 x 

hangnaadbeveiliger SKG*® (Lijst L) of 1 x hangnaadbeveiliger 

SKG**® (Lijst L) en:  

� 2a Draaivalbeslag SKG**® (lijst L1) met afsluitbare greep SKG**® (lijst 

L2) (scharnierbeveiliger genoemd bij 1b niet noodzakelijk) of: 

� 2b Hout, kunststof en metaal: 2x opleggrendel SKG*® (lijst L) of 1x 

raamboom /opleggrendel SKG**® (Lijst L) 

 3 Glaslatten: zie houten stompe deuren  

 

3. Toepassing cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging 

Daar waar cilinderveiligheidsbeslag SKG**/ *** ® (lijst B1 of D1 uit de Productenlijst) wordt 
voorgeschreven mag uiteraard ook cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging SKG**/***® 
(lijst B2 of D2 uit de Productenlijst) worden toegepast.  
Dit zelfde geldt voor cilinderveiligheidsbeslag voor hoofdoplegsloten SKG**/***® (lijst A1 uit de 
Productenlijst) en cilinderveiligheidsbeslag met cilindertrekbeveiliging voor hoofdoplegsloten 
SKG***® (lijst A2 uit de Productenlijst). 

 


