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Doorvalbeveiliging. Het lijkt een onbeduidend thema. Tot je je verdiept in de ongevallen die er 
jaarlijks gebeuren. En daar de ongevallen bij optelt die zouden kunnen gebeuren. Dan schrik 
je. Zeker als je kijkt naar het letsel dat de slachtoffers oplopen. Of hadden kunnen oplopen.
Terwijl het risico zo makkelijk beperkt kan worden en ook beperkt móét worden.
De situatie is dus simpel. Er is een aangetoond risico, dat relatief eenvoudig ingeperkt kan 
worden. Er zijn zelfs regels die dat voorschrijven. Maar toch gebeuren er jaarlijks vele onge-
vallen. En worden er vele projecten gerealiseerd waar onvoldoende preventieve maatregelen 
genomen worden.

Reden voor Raam en Deur om in de materie te duiken. In deze Raam en Deur–special diepen 
we Doorvalbeveiliging dan ook helemaal uit.
We schetsen de risico’s. Vervolgens spitten we de regels door en visualiseren we de praktijk-
situatie. Dan weet u wat u er aan moet doen. En vervolgens laten we zien hoe het kan. In 
projecten die gerealiseerd zijn of binnenkort gerealiseerd worden. De betrokken architecten 
vertellen over hun overwegingen en over de mogelijkheden en de onmogelijkheden die ze 
tegenkwamen.
Want het kan. Als iedereen in de bouwkolom zijn verantwoordelijkheid neemt en de hand-
schoen oppakt. Dat blijkt ook wel uit de artikelen waarin een architect, een aannemer en 
Bouw- en Woningtoezicht Amsterdam hun zegje doen.
Ook instituten als SKG, Kettlitz Dak- en Geveladvies en Beveiligingscentrum beamen het 
belang van doorvalbeveiliging.
Conclusie: Doorvalbeveiliging is nodig. Doorvalbeveiliging is verplicht. En Doorvalbeveiliging is 
goed toepasbaar. Dat blijkt ook uit de Close-Up die we van specialist SecuProducts maakten.

Daarmee wijzen we u de weg door dit bijzondere thema. In de hoop dat u uw steentje bij-
draagt aan de veiligheid van de bewoners en gebruikers van de mooie projecten die u de 
komende tijd gaat realiseren.
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Disclaimer:
De informatie in deze Raam en Deur-special is 
naar beste weten gebaseerd op de geldende  
regelgeving. De op pagina’s 18 t/m 20 getoonde 
situaties zijn een interpretatie van het Bouwbesluit 
2003, afd. 2.3 (art. 2.14 t/m 2.22). Daarmee is 
het mogelijk dat de afbeeldingen niet 100%  
correct en/of rechtens betrouwbaar zijn. Raam  
en Deur drukt ze slechts af ter illustratie. Raam 
en Deur aanvaardt geen enkele verantwoordelijk-
heid en geen enkele aansprakelijkheid voor (de 
gevolgen) van bouwkundige situaties conform de 
afbeeldingen en/of conform de uitvoering van die 
interpretatie. Die ligt nadrukkelijk uitsluitend bij de 
gebruiker van de afbeeldingen en/of interpretatie.
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Special: Doorvalbeveiliging

SECU LEVERT EEN COMPLEET PROGRAMMA
DOORVAL BEVEILIGINGEN VOLGENS NEN6702

SECUBAR
DOORVAL BEVEILIGING

WWW.DOORVALBEVEILIGING.INFO 

• Jaarlijks veel ongelukken door uit het raam vallen

• Bouwbesluit verplicht een voorziening 

• Secu heeft  oplossingen voor alle kozijnen

• Voldoet aan NEN6702

• Leverbaar in wit op standaard lengtes

• Ook leverbaar op maat in vele kleuren
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Inleidend Inleidend

Iedereen woont graag in een veilige woning. 
Maar wat is eigenlijk een veilige woning? Is 
het vooral een eigen plek waar inbrekers of 
insluipers niet binnen kunnen komen, een 
gebouw dat perfect beantwoordt aan de 
bouwkundige en installatietechnische eisen, 
een optrekje dat niet aan een drukke ver-
keersweg staat of bij een walmend indus-
trieterrein of is het simpelweg een warm 
nest waar de bewoners vredelievend met 
elkaar omgaan. Feitelijk telt alles mee als 
het om veilig wonen gaat. Want een onge-
luk zit in een klein hoekje. Het probleem is 
alleen hoe je een woning in alle opzichten 
veilig kunt maken. Je kunt je huis niet 
oppakken en op een locatie zetten die wat 
gezonder is. En tegen een peuter zeggen 
dat hij alleen maar veilige dingen mag doen, 
heeft ook niet veel zin.

Veiligheid is een relatief begrip dat in de praktijk gaat over 
het verkleinen van de kans op inbraak, lichamelijke 

schade of ongevallen. Alertheid en bewust omgaan met veilig-
heidsregels spelen ook een rol. En ten slotte is veiligheid ook nog 
altijd een gevoel: de een voelt zich gerust met één slot op de deur, 
terwijl de ander drie sloten nog niet veilig genoeg vindt.

Klein hoekje
En stel, dat je met grootste zorgvuldigheid alle voorzieningen in 
je woning hebt aangebracht die een hoog veiligheidsniveau 
garanderen en je loopt, zoals altijd, gewoon dezelfde trap af en 
dan….’bats’, lig je ineens beneden.
Op die buiteling is dan een bekend Nederlands spreekwoord 
van toepassing: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Eén van die 
kleine verraderlijke hoekjes is het plekje bij dat raam met die 
lage vensterbank.  Doorvalrisico ontsnapt gemakkelijk aan de 
aandacht. Je dacht dat je woning ‘veilig’ was, maar je was één 
ding vergeten.

Doorvallen
‘Doorvallen’ is een weinig gebruikt woord. Het zal niet 
gauw tot ‘woord van het jaar’ gekozen worden want wie weet 
nou precies wat het betekent? De Dikke van Dale geeft drie 
betekenissen: ‘zijn val doorzetten’, ‘door een opening of door 
iets heen vallen’ (de matroos is het luik doorgevallen) en 
‘stukvallen’ (hij heeft zijn knie doorgevallen). 
‘Doorvalbeveiliging’ staat er niet bij. Toch zijn er momenten 
waarop de betekenis van doorvalbeveiliging je ineens helder 
voor de geest staat. Sla de voorbeelden uit de krant er maar
 op na zie kader). Eén specifiek nieuwsbericht (zie: de Haagse 
website www. denhaagtekijk.nl ) meldt nog een technische 

Levensgevaarlijke risico’s

bijzonderheid: “…De doorvalbeveiliging heeft te veel ruimte tussen de 
buizen, daar kan een persoon veel te gemakkelijk doorvallen.” Hier heb-
ben we het plaatje compleet. Doorvalbeveiliging is iets wat werkt met bui-
zen. En die ontbreken soms of kunnen verkeerd zijn aangebracht.  

Goed geregeld?
In de Nederlandse bouwregels voor nieuwbouw hebben we vastgelegd in 
welke situaties ‘doorvalbeveiliging ‘ moet worden aangebracht en hoe dat 
moet gebeuren. We hebben gestandaardiseerde normen voor de kwaliteit 
van het materiaal en de montage van doorvalbeveiliging. Er bestaat een 
keurmerk voor inbraakveilig maken van woningen en aanvullende veilig-
heidsmaatregel voor fysieke veiligheid. Er is een aparte organisatie die 
voorlichting geeft over veiligheid in huis en campagne voert voor letten op 
doorvalrisico.
Hoe de overheden, consumentenorganisaties, keuringsbureaus en advies-
bureaus actief zijn  bij het voorkomen van doorvallen, kunt u in deze 
Raam en Deur-special lezen. Expliciet aandacht vragen voor het verminde-
ren van de risico’s van doorvallen is geen overbodige luxe. Dat besef dringt 
pas echt door als je nagaat dat ‘vallen uit een raam’ met vrij eenvoudige 
maatregelen kan worden voorkomen.

Het risico is levensecht
Dat doorvalgevaar wezenlijk is, blijkt wel als je het nieuws er op 
naslaat. Regelmatig verschijnen er berichten van dodelijke val-onge-
lukken die waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden met 
deugdelijke doorvalbeveiliging. Zo stapte een man slaapwandelend uit 
zijn raam (Kampen, 19 juni 2010) en tuimelde een 24-jarige student 
’s ochtends om vijf uur uit het keukenraam van zijn studentenhuis 
(Delft 2 juni 2010). Andere voorbeelden ziet u op de volgende pagina.

Wie zijn woning goed wil 
beschermen tegen inbraak, 
kan het hang- en sluitwerk 
vervangen door  nieuwe sloten 
en sluitingen die zijn voorzien 
van een PKVW-certificaat. 
Dat maakt een woning aan-
toonbaar inbraakveiliger. 
Maar inbraakrisico is niet het 
enige veiligheidsaspect dat telt. 
Denk maar aan doorvalgevaar 
bij ramen op hoogte, met lage 
borstweringen. Zulk valgevaar 
ligt heus niet alleen op de loer 
bij kleine kinderen. Het treft 
ook veel volwassenen. En is 
eigenlijk relatief makkelijk te 
voorkomen.

De Stichting Consument en Veiligheid (SC&V) houdt bij 
hoeveel personen per jaar op de Spoed Eisende Hulp 

(SEH) belanden door ongevallen in huis en probeert de 
oorzaken daarvan te achterhalen. In opdracht van overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties zoekt de SC&V uit 
welk gedrag en welke omstandigheden en welke personen een 
rol spelen bij ongevallen in huis. Op grond daarvan worden 
oplossingen aangedragen zoals het verbeteren van een producten 
of van risicovolle situaties in de woonomgeving . De SC&V 
komt ook met voorstellen voor verandering van wetgeving of 
zet campagnes op touw om bepaald risicovol gedrag te 
veranderen.

Doorvalbeveiliging
Volgens de meest recente  cijfers van de SC&V zijn er in 2009 
in Nederland  230 personen naar de SpoedEisendeHulp 
gebracht omdat ze uit een raam waren gevallen. Dat aantal was 
in de periode 2005-2009 vrijwel constant. Een onderzoek dat de 
SC&V in 2006 liet uitvoeren, geeft een nog indringender beeld 
omdat het de oorzaken vermeldt van de valincidenten.
In het rapport ‘Ongevallen waarbij mensen uit het raam vallen’ 
geeft onderzoekster Paulien Giesbertz korte beschrijvingen van 
de toedracht en van de gevolgen van 131 geregistreerde gevallen 
waarbij iemand uit een raam of een dakraam viel. Een kwart van 
de slachtoffers was jonger dan 5 jaar. In 50 % van de gevallen 
volgde ziekenhuisopname.

Valgevaar: stevig risico 
voor iedereen

Stichting Consument en Veiligheid neemt doorvalrisico’s serieus

Schokkende voorbeelden
•  Een vrouw van 66 jaar oud komt om door een val uit een raam. Ze zat - 

als gewoonlijk - in de vensterbank een boekje te lezen en viel om onver-
klaarbare oorzaak naar beneden. Zo’n 12 meter;

•  Een man van 42 jaar slaapwandelt uit het raam. Hij valt 4 meter naar 
beneden en is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Daar 
bleek gelukkig alleen zijn heup gebroken;

•  Een jonge vrouw van 19 jaar is uit het raam gevallen terwijl ze ’s nachts 
de ramen zeemde. Ze had een oppervlakkig letsel aan de onderrug en is 
niet opgenomen in het ziekenhuis;

•  Een dronken man is uit het raam gevallen en kwam er vanaf met een 
open wond aan zijn behaarde hoofd;

•  Een vrouw van 62 jaar wilde het raam dichtdoen en is toen gevallen. Ze 
kwam er vanaf met een gebroken arm en werd niet opgenomen in het 
ziekenhuis.

Kinderen? Extra beveiliging!
Let op: er gebeuren jaarlijks tientallen valongelukken. Daarbij denk je 
vaak eerst aan kinderen. Maar veel incidenten hebben betrekking op 
volwassenen. En die kunnen voorkomen worden met anti-doorvals-
tangen. In situaties met kinderen zijn zulke stangen alleen niet afdoen-
de. Kinderen zouden de stangen juist kunnen gebruiken om op te 
klauteren. Daarom is in die situaties een aanvullende beveiliging met 
een kierstandhouder zeer aan te raden.
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Geregelde doorvalbeveiliging 
voor ramen
Jaarlijks vallen er tientallen mensen uit een gebouw 
met vaak ernstige gevolgen. Met voorschriften voor 
de bouw en arbeidsomstandigheden tracht men dit 
risico vanuit de overheid te voorkomen. Helaas zijn 
de voorschriften voor nieuw te bouwen en bestaan-
de bouwwerken weinig bekend. Niet alleen bij 
opdrachtgevers, uitvoerende partijen en gebouw-
eigenaren, maar ook bij vergunningverleners en 
handhavers. Reden genoeg om op dit onderwerp  
in te zoomen.

Het speerpunt is hier gericht op de bouwregelgeving, 
bedoeld om te voorkomen dat mensen uit een raam kun-

nen vallen. Het gaat dus niet over al die andere situaties waarbij 
men kan vallen. Zoals vanaf daken, balkons en galerijen of in de 
sparingen voor trap, lift of kruipruimte. Situaties zoals men die 
nogal eens tijdens bouw- en installatiewerkzaamheden aantreft. 
Het gaat hier voornamelijk om de regelgeving die bijvoorbeeld 
uitmondt in toepassing van één of meer horizontaal aan te bren-
gen stangen ter voorkoming van het door of uit een raam vallen. 
Een dergelijke stang met bevestigingssteunen wordt aangeduid 
als doorvalbeveiliging.

Bouwbesluit
De onbekendheid van de indirecte ‘doorvalvoorschriften’ is 
eigenlijk niet zo vreemd. Ze zijn namelijk nogal verstopt in een 
complex pakket bouwregelgeving. Dat betreft onder meer het 
Bouwbesluit 2003, de Regeling Bouwbesluit 2003 en de vele 
Wijzigingen en Toelichtingen daarop. Met als trefwoord 'doorval-
beveiliging' wordt in deze omvangrijke stapel documenten niet 
direct duidelijk hoe die beveiliging is geregeld. Dat komt doordat 
de doorvalbeveiliging een afgeleide uitvoering is van de prestatie-
eisen welke het Bouwbesluit aan afscheidingen langs vloeren 
stelt. In hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit – geheel gewijd aan 
veiligheid – treft men in Afdeling 2.3 het onderwerp 
Vloerafscheidingen aan, § 2.3.1 voor Nieuwbouw en § 2.3.2 voor 

Bestaande bouw. In relatie tot doorvalbeveiliging is de basiseis in die 
paragrafen duidelijk: 'Een te bouwen (of bestaand) bouwwerk bevat voor-
zieningen waardoor het van een vloer vallen voldoende wordt voorko-
men'. Een vloer is de horizontale bouwconstructie die is bedoeld voor het 
betreden door mensen. 

Vloerafscheiding bij ramen 
In de Artikelen 2.14 t/m 2.22 van § 2.3.1 voor Nieuwbouw en § 2.3.2 
voor Bestaande bouw worden met teksten en tabellen meer in detail de 
eisen voor de in de basiseis genoemde voorzieningen aangegeven in rela-
tie tot de ligging van vloeren (mogelijke valhoogte) en de hoogte van de 
vloerafscheidingen. Bij vloeren waarbij de afstand tot het maaiveld klei-
ner is dan 1 meter, hoeft geen doorvalbeveiliging te worden toegepast. 
Een uitzondering in de nader gedetailleerde eisen wordt gemaakt ter 
plaatse van een raam, alwaar het begrip borstwering om de hoek komt 
kijken. Bij een gebruikelijk raam – met vensterbank als bescherming 
tegen naar beneden vallen –  moet volgens het 3e lid van Art. 2.16 de 
hoogte van de borstwering ten minste 0,85 m bedragen (raamdorpel-
hoogte). Het Bouwbesluit maakt hierbij geen onderscheid tussen een vast 
of beweegbaar raam en biedt niet de mogelijkheid om een lagere borst-
wering dan 0,85 m te compenseren met een extra brede vensterbank. Bij 
een lagere borstwering (< 0,85 m bij nieuwbouw of < 0,60 m bij 
bestaande bouw) dient een doorvalbeveiliging te worden toegepast. Dat 
geldt niet voor een vast raam dat inclusief de speciale beglazing voldoet 
aan NEN 6702. 

Testen volgens de norm 
Een vloerafscheiding is een bouwconstructie, waarop de voor-
schriften voor sterkte van toepassing zijn. Dat geldt ook voor de 
doorvalbeveiliging. Hierbij is het uitgangspunt dat de uiterste 
grenstoestand van een bouwconstructie niet wordt overschreden 
bij de fundamentele belastingcombinaties volgens NEN 6702 
'Technische grondslagen voor bouwconstructies –TGB 1990 – 
Belastingen en vervormingen'. De NEN 6702 geeft naast wind-
belasting als testbelasting een lijnlast en een puntlast aan, die 
een vastgestelde belastinggrootte hebben, afhankelijk van de 
gebouwfunctie. De constructie moet bovendien weerstand kun-
nen bieden tegen een stootbelasting. In de praktijk wordt de test 
uitgevoerd door een (Europees) erkend test-, keurings- en certi-
ficatie-instituut. De zogenaamde zandzakslingerproef (zie elders 
in deze uitgave) speelt hierbij een belangrijke rol. De test moet 
resulteren in een (door VROM erkende) kwaliteitsverklaring, als 
bewijs dat de prestatie van het beschouwde bouwdeel/-product 
voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. 
 

Normen en regelgeving in beweging 
Onder regie van het Europese normalisatie-instituut CEN worden 
steeds meer Nederlandse normen in een Europees jasje gestoken. 
Voor de constructieve veiligheid van bouwwerken zijn dat de 
zogenaamde Eurocodes. De Nederlandse TGB-normen, waartoe 
de NEN 6702 behoort, zijn in het voorjaar van 2010 als 

Eurocodes verschenen. Ze zijn voorzien van een zogenaamde Nationale 
Bijlage om het Nederlandse veiligheidsniveau in principe ongewijzigd te 
laten. Bouwaanvragen worden vooreerst - in afwachting van de in 2012 van 
kracht wordende nieuwe bouwregelgeving - getoetst aan de hand van 
Bouwbesluit 2003. Voor toepassing bij bouwaanvragen maakt het niet uit of 
de Nederlandse NEN 6702 wordt gebruikt of de Europese norm, aldus 
VROM. 

Kinderen
De Artikelen 2.14 t/m 2.22 van § 2.3.1 en § 2.3.2 kennen ook uitzonderin-
gen en specifieke aanvullingen. Dat speelt onder meer bij afscheidingen van 
vloerranden van podia, bassins, laadvloeren, perrons en daarmee gelijk te 
stellen vloerranden. Een vloerafscheiding mag slechts in beperkte mate open 
zijn. Vooral kinderen mogen niet tussen openingen door kunnen vallen of 

beklemd kunnen raken. Daarom mag een afscheiding niet meer dan 0,05 m 
van de rand van een vloer zijn aangebracht (1e lid Art. 2.17). Kinderen 
mogen ook niet gemakkelijk over of door een afscheiding kunnen klimmen. 
Daarom mogen tussen de onderzijde van de afscheiding over een hoogte van 
0,7 m, gerekend vanaf de vloer, geen te brede openingen aanwezig zijn (2e 
en 3e lid Art. 2.17). Voorts mogen in een aantal situaties in het gebied tus-
sen 0,2 en 0,7 m boven een vloer geen opstapmogelijkheden aanwezig zijn. 
Een dergelijke opstapmogelijkheid moet gezien worden als een steunpunt 
voor kindervoetjes waarmee overklauteren mogelijk zou kunnen worden 
gemaakt (Art. 2.18, gericht op woonfunctie, kinderopvang, etc.).  

Zorgplicht
Het niet voldoen aan het Bouwbesluit is per 1 april 2008 (wijziging 
Woningwet) een economisch delict geworden ('met hogere straffen'). Maar 
het wél voldoen aan het Bouwbesluit leidt niet automatisch tot veilige situa-
ties. Ontwerpers van gebouwen, aannemers, leveranciers en de handhavers 
op gemeentelijk niveau zullen – zeker bij het onderwerp veiligheid – hun 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Maar ook de eigenaar is er voor ver-
antwoordelijk dat een gebouw voldoet aan de veiligheidseisen van de 
bouwregelgeving. Daarnaast is er nog de zorgplicht, die erop neerkomt dat 
de eigenaar of gebruiker van een gebouw verder moet kijken dan de forme-
le neus van de bouwregelgeving lang is.

“Zorgplicht: verder kijken 
dan de neus van de  
regelgeving lang is”

“Een extra brede vensterbank  
kan een te lage borstwering  

niet compenseren”

Bouwregels gevisualiseerd
Op de pagina's 18 /m 20 visualiseren we de regelgeving in duide-
lijke praktijksituaties. Ook ziet u daar voorbeelden van goede en 
foute toepassingen.
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Project in Beeld

Doorvalbeveiligingen in de vorm van stangen die je 
in of voor een kozijn monteert, worden op verschil-
lende projecten toegepast. Dat is niet alleen 
woningbouw maar ook utiliteitsbouw en niet alleen 
bij renovatie of groot onderhoud maar ook bij 
nieuwbouw. In dit artikel een aantal voorbeelden 
van projecten, waarbij ook opvalt dat de reden om 
te kiezen voor doorvalbeveiliging nogal varieert.

“ Montage aan houten kozijnen 
vaak punt van discussie”

Diversiteit in toepassing van doorvalbeveiliging

was”, vertelt projectleider Huub van Kan van het architectenbu-
reau. “Bovendien zijn het vrij grote raampartijen met een totale 
breedte van drie meter. Er zit wel een draaiend deel in, maar 
dan blijft er toch nog altijd een vast deel van ruim twee meter 
over.”
“We hebben om die reden gekozen voor een doorvalbeveili-
ging met stangen van Secu”, gaat Van Kan verder. “Dat was 
goedkoper dan gelaagd glas en esthetisch aantrekkelijk door 
de slanke afmetingen. Bij de vaste beglazing is de doorvalbe-
veiliging aan de binnenzijde van de houten kozijnen aange-
bracht. Bij de draaiende delen, die allemaal naar binnen toe 
opengaan, moest de beveiliging aan de buitenzijde komen. Dit 
had evenwel consequenties voor de garantie op de KVT-
kozijnen. Het binnendringen van vocht in het hout via de 
bevestigingsmiddelen vindt men een te groot risico. Daarover 
is een discussie gevoerd met de timmerfabrikant.”

Alleen nieuwe kozijnen
Het vreemde is namelijk dat bevestiging van voorzieningen 
in de houten stijlen alleen bij nieuwe kozijnen een probleem  

vormt. Bij bestaande kozijnen speelt dat blijkbaar niet. Het standpunt van 
de timmerindustrie is nog bevreemdender, omdat, naar Van Kan meent, 
één van de SBR referentiedetails de oplossing laat zien: doorvalbeveiliging 

gemonteerd aan de buitenzijde in een houten kozijn, waarbij de aanslui-
tingen zijn afgedicht met kit of een rubberen manchet. Uiteindelijk is het 
in Badhoevedorp ook deze oplossing geworden.
Van Kan tot besluit: “Een ander argumenten waarom we  
voor producten van Secu hebben gekozen, is dat alle producten van dit 

In 2004 is aan de Franklinstraat in Badhoevedorp het project 
Zuiderbogen gerealiseerd. Dit project, naar een ontwerp van Maarten 

Otten van Architecten aan de Maas, bestaat uit drie gebouwen met 74 
exclusieve appartementen voor bewoners vanaf 65 jaar. De 
appartementen zijn onderverdeeld in koop en huur. Een deel van de 
begane grond van twee van de gebouwen is door een zorginstelling 
ingericht als zorgruimte. Bewoners en omwonenden kunnen van deze 
faciliteiten gebruik maken.

Goedkoper en mooier
“De kozijnen in de appartementen hebben een lage borstwering, waardoor 
er volgens de eisen uit het Bouwbesluit doorvalbeveiliging noodzakelijk 

Maarten Otten, Architecten aan de Maas. Kees Hooyschuur, Hooyschuur Architecten

“Doorvalbeveiliging was  
nodig vanwege de lage  

vensterbanken.”
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Project in Beeld
bedrijf zijn getest volgens de geldende eisen en normen en zijn 
goedgekeurd. Bovendien ogen ze degelijk en vind je op de 
website goede voorlichting over de verschillende systemen.”

Ook in renovatie
In de Staatsliedenbuurt in Amsterdam West is aan de Wittenkade 
een groot renovatieproject uitgevoerd. Het betreft het ombouwen 
van 56 bestaande woningen naar 37 woningen nieuwe, ruimere, 
eigentijdse woningen. 23 van de woningen zijn weer betrokken 
door oorspronkelijke bewoners, zes woningen zijn bestemd voor 
de sociale huursector en de overige acht zijn markthuurwoningen.
“De aanpak is grondig geweest”, aldus Kees Hooyschuur van 
Hooyschuur Architecten, die het project heeft ontworpen en uit-
gewerkt. “De fundering is verbeterd, de gevels zijn geïsoleerd, 
een groot deel van de kozijnen is vervangen en de woningen 
hebben een nieuwe indeling en een nieuw interieur gekregen.”
“Omdat de gevels van het complex een beschermd stadgezicht 
vormen, konden we niet tot nauwelijks enige veranderingen in 
het nieuwe gevelbeeld ten opzichte van het oude aanbrengen”, 
gaat hij verder. “Maar door de drastische aanpak was het voor de 
bouwvergunning wel noodzakelijk voor de draaiende delen van 
de nieuwe kozijnen doorvalbeveiliging aan te brengen.

Geen alternatief
Gelaagd glas vóór de beglazing was geen optie. Dat zou een te grote versto-
ring van het gevelbeeld opleveren. Bovendien was Welstand daar niet 
gecharmeerd van. We hebben de oplossing gevonden door stangen als 
doorvalbeveiliging voor de draaiende delen van de kozijnen aan te bren-
gen. Dat is minder storend mede door de slanke afmetingen van dit soort 
voorzieningen.”

De doorvalbeveiliging is aan de buitenzijde van de kozijnen op de stijlen 
bevestigd. Dat was noodzakelijk, want het zijn naar binnendraaiende 
ramen. Montage op het metselwerk was niet mogelijk, omdat de negge van 
slechts enkele centimeters te klein was. Je zou dan krap op de rand zitten, 

speciale voorzieningen nodig hebben en dan nog geen zekerheid 
hebben op een afdoende solide bevestiging. De kans op breuk 
van de stenen bij plotselinge belasting van de doorvalbeveiliging 
was te groot, waarmee ook de doorvalbeveiliging zelf niet serieus 
te nemen zou zijn.

Probleemloze bevestiging
“Het feit dat de timmerfabrikant geen garantie wilde verlenen op 
de houten kozijnen, omdat er aan de weerbelaste zijde in de 
houten stijlen geboord moest worden, was al snel geen issue”, 
laat Hooyschuur weten. “De opdrachtgever ging akkoord met de 
bevestiging van de steunen op het hout van de nieuwe kozijnen 
en dat was einde verhaal. Bovendien zien de aansluitingen van 
de producten van Secu er betrouwbaar uit, dus waar zou je je 
druk om maken.”

Lage vensterbanken
Het overgrote deel van de Vogelaar-wijk Overdie in Alkmaar is 
in het voorbije jaar gesloopt om ruimte te maken voor nieuw-
bouw. Als eerste verrijst aan de Hooftstraat een woningproject 
met een lengte van tweehonderd meter dat de gehele straat 
omvat. Het gestrekte woonblok alsmede de ‘straat’ is ontworpen 

door Marc Prosman Architecten. Het gebouw start met twee bouwlagen en 
eindigt met vier, waardoor ze het plein dat daar ligt, markeert met een 
hoogteaccent.

“Doorvalbeveiliging was nodig vanwege de lage vensterbanken”, begint 
architect Brian Debruijn zijn verhaal. “Te laag conform de eisen uit het 
Bouwbesluit. We hebben gekozen voor verschillende oplossingen. In de 
vaste delen van de kozijnen komt gelaagd glas. Bij de draaiende raamdeu-
ren passen we een hekwerkje van gelaagd glas in  
een metalen kader toe. En bij de andere draaiende delen een stalen buis-
leuning.”

Slank en gecertificeerd
Over de doorvalbeveiliging bij de naar binnendraaiende ramen is tussen de 
architect, de aannemer, de timmerfabrikant en de leverancier van de bevei-
ligingsvoorzieningen Secu nog een behoorlijke discussie gevoerd. Debruijn: 
“De keuze voor Secu is gemaakt, omdat de producten van dit bedrijf vol-
doen aan de normen en ze mooie slanke afmetingen hebben, waardoor ze 
minder opvallen. Bovendien zijn we bekend met andere producten van 
hen en hebben we daar een goed gevoel over. Daar droeg de vijfjarige 
garantie op hun producten zeker ook toe bij.”
“Het grote vraagstuk was: waar brengen we de doorvalbeveiliging aan?  
In het houten kozijn? Maar dan zou de garantie op de kozijnen komen te 
vervallen. In het metselwerk? Dan zouden er extra voorzieningen nodig 
zijn om zekerheid te krijgen op de sterkte van het systeem inclusief het 
metselwerk.”

Op het kozijnwerk
“Bevestiging op het metselwerk bleek om meerdere redenen niet uit te voe-
ren”, gaat Debruijn verder. “Het metselwerk was niet sterk genoeg en de 
extra voorzieningen, die nodig zouden zijn, zouden het gevelbeeld er niet 
fraaier op maken. Bovendien wilden we als architect uit esthetische over-
wegingen de doorvalbeveiliging tussen de kozijnstijlen plaatsen.”
“Om de garantie op de kozijnen in stand te houden, is er een oplossing 
gevonden door de bevestiging van de steunen op de stijlen af te dichten 
met kit. Om te voorkomen dat er vocht in het hout dringt.”

Marc Prosman en Brina Debruijn van Prosman Architecten

“Gelaagd glas vóór de  
beglazing was geen optie.  

Dat verstoorde het gevelbeeld 
en daar was Welstand niet 

gecharmeerd van.”

“Goedkoper dan gelaagd glas  
en esthetisch aantrekkelijk  

door slanke vorm.”
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Architect

In de Rotterdamse wijk Feijenoord gaat binnen nu 
en 2013 een multifunctionele accommodatie verrij-
zen. Het project, ontworpen door SP Architecten 
uit Waddinxveen, is eind december 2010 aanbe-
steed. Op een groot aantal plaatsen binnen het 
complex is doorvalbeveiliging noodzakelijk. De archi-
tect heeft doorvalbeveiliging voorgeschreven in het 
bestek.

Op het stedelijke knooppunt in Rotterdam Zuid, waar de 
Putselaan en de Slaghekstraat samen komen, wordt een 

multifunctioneel complex opgetrokken. Het gebouw omvat 
onder andere de vervangende nieuwbouw voor de VMBO-school 
Nieuw Zuid. De oude school die op deze plek stond, is gesloopt. 
Het gebouw gaat ook ruimte bieden aan een zorgcentrum van 
circa 2.200 vierkante meter en aan een apotheek, een aantal 
winkels en een restaurant. Deze accommodaties zijn 
voornamelijk op de onderste twee bouwlagen gesitueerd. 
Daarboven bevinden zich de rest van de schoollokalen en 
schoolvoorzieningen en circa dertig seniorenwoningen. Op één 
van de hoeken van het complex komt een woontoren van 
zesendertig meter hoog met daarin ongeveer zeventig 
seniorenwoningen.

Grote gevelelementen
De voorzieningen die zich op de onderste twee bouwlagen 
bevinden, zoals de apotheek, de winkels en het restaurant, zijn 
optimaal transparant met grote glaspartijen. De gevel op dit 
niveau waarachter zich de school bevindt, is meer gesloten.
“De hoger gelegen woningen en schoollokalen en de apparte-
menten in de woontoren hebben forse gevelelementen”, laat 
seniorarchitect Ron Leenheer van SP Architecten weten. “Deze 
kozijnen zijn samengesteld uit een deel met vaste beglazing en 
een draaiend deel daarnaast. Omdat de borstwering bij deze 
kozijnen laag is, is conform de eisen van het Bouwbesluit een 
doorvalbeveiliging noodzakelijk. Gelaagde beglazing was vanwe-
ge het gewicht niet wenselijk en ook veel te duur. Bovendien 
geven de grote woningbouwverenigingen in Rotterdam de voor-
keur aan een doorvalbeveiliging met stangen of beugels.”

Omschreven in bestek
“Om die reden hebben we voor deze situaties deze oplossing 
voorgeschreven in het bestek”, gaat Leenheer verder. “We heb-
ben zelfs heel specifiek voor producten van Secu gekozen, 
omdat we op basis van de documentatie op hun website een 

“ We hebben het voorgeschreven 
in het bestek”

Multifunctioneel gebouw De Wielslag Rotterdam

goed gevoel kregen bij deze producten. De informatie is helder en over-
zichtelijk. Alle systemen voor doorvalbeveiliging zijn getest en goedge-
keurd en dat geldt ook voor de bijkomende voorzieningen als bevestigin-
gen. Dat steekt allemaal degelijk in elkaar. Bovendien zijn de systemen 
esthetisch erg aantrekkelijk door hun slanke vormgeving, waardoor ze nau-
welijks opvallen.”
De doorvalbeveiliging moet worden aangebracht op houten kozijnen. Bij 
de vaste beglazing zal dat ongetwijfeld aan de binnenzijde gebeuren, maar 
bij de naar binnendraaiende delen zal de voorziening aan de buitenkant 
komen te zitten. Op de vraag aan de seniorarchitect of men nog gevraagd 
heeft hoe het zit met de garantie op de houten kozijnen bij bevestiging van 
voorzieningen aan de buitenzijde op de houten stijlen, is het antwoord 
eenvoudig: “Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan.”

“Rotterdamse woningbouw-
verenigingen prefereren 

doorvalstangen.”

“Slanke vormgeving 
maakt esthetisch 

aantrekkelijk en 
nauwelijks opvallend.”
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Aannemer

Op een grootonderhoudsproject in ’s-Hertogenbosch 
heeft Aannemersbedrijf P. Hoedemakers uit Ros-
malen doorvalbeveiliging toegepast op de nieuwe 
houten kozijnen. De keuze voor deze beveiligings-
stangen is onder andere gemaakt op basis van de 
goede ervaringen met deze producten in eerdere 
projecten.

De werkzaamheden aan de portiek-etagewoningen aan de 
Hadewychstraat in ’s-Hertogenbosch, die we in april 

2010 zijn opgestart, verlopen prima volgens planning”, aldus 
Audie Läcks, medewerker bedrijfsbureau van Aannemersbedrijf 
P. Hoedemakers. “De 54 woningen, verdeeld over drie 
woonblokken, worden opgeknapt vanuit het oogpunt om nog 
minimaal vijfentwintig jaar te blijven staan.”

Complete renovatie
“Het grootonderhoud omvat aan de buitenzijde het vervangen 
van kozijnen en de beglazing in HR++ inclusief ventilatieroos-
ters, het na-isoleren van de gevels en het herstellen van het 
gevelvoegwerk. Intern is de bestaande indeling behouden maar 
zijn de keukens, de doucheruimten en de toiletten gerenoveerd. 
Het is opmerkelijk te noemen dat de bewoners tijdens deze 
werkzaamheden niet tijdelijk elders zijn gehuisvest, maar 
gewoon in hun woning zijn blijven zitten. Een strakke planning 
en goede afspraken hebben dat mogelijk gemaakt.”

Naar buitendraaiend
“Alle bestaande houten kozijnen zijn vervangen door nieuwe 
houten kozijnen, maar daarbij is de indeling van de kozijnen 
gehandhaafd”, gaat Läcks verder. “Omdat de borstweringen con-
form het Bouwbesluit te laag zijn, waren we genoodzaakt bij de 
draaiende delen een doorvalbeveiliging aan te brengen. We heb-
ben daarbij het geluk gehad, dat de meeste draaiende delen naar 
buiten toe opengaan, zodat we de doorvalbeveiliging aan de bin-
nenzijde op de stijlen van de houten kozijnen hebben kunnen 
monteren en dus niet te maken kregen met ‘vochtproblematiek’.

Binnen- en buitenmontage
Slechts enkele kozijnen zijn naar binnendraaiend en daar zijn de 
stangen van de doorvalbeveiliging aan de buitenzijde op de stij-
len gemonteerd. Alleen voor deze kozijnen heeft de timmerfabri-
kant de garantie op de kozijnen uitgesloten, vanwege het risico 
op inwerking van vocht en aantasting van het hout door bevesti-

“ Ervaring met producten gaf 
de doorslag”

Groot onderhoud Hadewychstraat ’s-Hertogenbosch

gingen door derden op het kozijn. In wezen een farce, want de aansluiting 
van de stangen op de kozijnstijlen is zo goed dat er nauwelijks water zal 
binnendringen.”
In principe is bij alle kozijnen hetzelfde type doorvalbeveiliging aange-
bracht. Alleen bij één stolpraam is, vanwege de grotere overspanning, een 
zwaardere uitvoering toegepast.

Esthetica en garantie
“We hebben voor alle doorvalbeveiligingen voor SecuBar gekozen om 
diverse redenen”, besluit de ‘projectleider’. “Allereerst vanwege de estheti-
ca. Het zijn slanke voorzieningen die niet al te veel opvallen binnen het 
gevelbeeld. Ten tweede omdat alle producten van Secu getest en goedge-
keurd zijn volgens de geldende normen en voldoen aan de eisen vanuit het 
Bouwbesluit. En als derde reden is te noemen de goede ervaringen die wij 
op verschillende andere projecten met producten van Secu hebben opge-
daan. Hoewel we de producten meestal hebben ingekocht via tussenperso-
nen, was en is de voorlichting die we kregen ruim voldoende, helder en 
betrouwbaar.”

“In eerdere 
projecten 
deden we 
ook al zeer 
goede  
ervaringen 
op met deze 
producten.” 

“

“De stangen sluiten zo goed aan op de kozijnstijlen, 
dat er nauwelijks water zal binnendringen.”
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BouwWoningToezicht

“Wij voeren een preventieve 
toets uit en controleren op uitvoering.”

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht (BWT) is 
de controlerende instantie van een gemeente op 
naleving van het bouwen volgens de voorschriften 
en afspraken. Doorvalbeveiliging is één van de 
aspecten die onder deze discipline valt. Maar 
hoe kijkt BWT nu tegen de toegepaste doorval-
beveiliging aan, hoe controleren ze deze voor-
zieningen in de praktijk en welke sancties staan 
er op niet naleven?

Valbeveiliging is bedoeld om te voorkomen dat mensen 
van een vloer vallen”, begint Frans Rozendaal, senior 

plantoetser van de afdeling Vergunningverlening van de 
gemeente Amsterdam, zijn verhaal. “Het geldt voor alle 
vloersituaties vanaf een hoogteverschil van één meter inclusief 
hellingbanen en trappen. Dus ook voor kozijnen met een 
borstwering lager 0,70 meter. Een en ander staat omschreven in 
het Bouwbesluit, hoofdstuk 2 afdeling 2.3.”

Strengere eisen
De eisen zijn bij woonfuncties strenger dan bij kantoorruimten 
in verband met de leeftijdsgrenzen van de mogelijke gebruikers. 
Voorzieningen die zijn aan te brengen, zijn hekwerken, gemet-
selde of betonnen afscheidingen, gelaagde beglazing of doorval-
stangen. Binnen het geheel van beoordeling op veiligheid speelt 
het aspect opstapmogelijkheid - overklauterbaarheid - een rol, 
maar daarover bestaan nogal wat verschillen van inzicht tussen 
de betrokken partijen, die met dit fenomeen te maken hebben.

Drie situaties
“Voor de beoordeling op juistheid van doorvalbeveiliging onder-
kennen wij drie situaties”, aldus Rozendaal. “Bij nieuwbouw 
moet voldaan worden aan de hoogste eisen uit het Bouwbesluit. 
Bij een interne renovatie van een gebouw of woning is door de 
bank genomen niet te eisen dat kozijnen zodanig aangepast wor-
den, dat aan de strenge eisen van het Bouwbesluit wordt vol-

De visie van BWT op doorvalbeveiliging

daan. Wordt bij een renovatie ook de gevel aangepakt dan moet men wel 
weer voldoen aan de nieuwbouweisen. In deze gevallen is soms ontheffing 
te verlenen als het grote financiële ingrepen vergt. Het is de gemeente, de 
controlerende instantie die dat bepaalt. Veelal is daarvoor beleid ontwik-
keld.”

Controle vooraf
“Controle op de naleving van de voorschriften gebeurt vooraf aan de hand 
van de vergunningaanvraag”, gaat hij verder. “Aanvragers moeten aanto-
nen dat aan de gestelde eisen wordt voldaan middels tekeningen, bereke-
ningen en aanvullende stukken. BWT voert hierop een preventieve toets 
uit. Mocht niet worden voldaan aan de eisen, dan worden er wijzingen 
vereist van de aanvraag. Zijn deze aanpassingen dusdanig ingrijpend, bij 
voorbeeld van gelaagd glas naar metselwerk, dan kan dat leiden tot een 
nieuwe aanvraag omdat de situatie dermate is gewijzigd dat de vergun-
ningaanvraag niet meer overeenkomt met de oorspronkelijke aanvraag.”

En achteraf
“Is de vergunning verleend, dan volgt ook nog een controle achteraf, 
meestal tijdens de uitvoering, of er inderdaad conform vergunning wordt 
gebouwd. Als de situatie op dat moment niet volgens de afspraken en de 
meegeleverde stukken wordt uitgevoerd, dan kunnen er vier dingen gebeu-
ren. Ten eerste kan BWT een vooraanschrijving sturen, waarin de bouwer 
wordt geattendeerd op afwijkingen. De tweede optie is dat men een her-
stelmogelijkheid biedt. Het opleggen van een dwangsom bij in gebreke 
blijven is een strenge maatregel om alsnog aan de gemaakte afspraken te 
voldoen. En in het uiterste geval kan BWT de bouw stilleggen, maar dat 
komt gelukkig niet zo vaak voor.”

Hot item
“Doorvalbeveiliging is een hot-item gezien de toch nog vele ongelukken, 
die er plaatsvinden”, besluit Rozendaal het gesprek. “Om die reden legt 
BWT nadrukkelijk de vinger op de zere plek en wordt er constant en con-
tentieus gelet op een juiste uitvoering van doorvalbeveiliging.”

“Wij leggen nadrukkelijk de 
vinger op de zere plek.”

“

‘ Doorvalbeveiliging is een 
hot-item’
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Kinderkamer: wenselijk om het raam tevens te voorzien van een 

beveiligde kierstandhouder i.v.m. opklauteren (SecuMax 720/721).

Verplicht bij een borstwering lager dan 600mm of 850mm.

Afstand tot aangrenzende vloer/terrein/water, groter dan

1000mm of 1500mm. Montage binnen of buiten toegestaan.

Renovaties waar (delen van) gevel-elementen worden vervangen, gelden als nieuwbouw.

Verplicht voor vaste en beweegbare ramen (binnen- en 

buitendraaiend), tenzij vast raam al voldoet aan de 

statische en/of dynamische beproeving.

Bestaande bouw: <600mm
Nieuwbouw: <850mm

Bestaande bouw: >1500mm
Nieuwbouw: >1000mm

Bij een opklimbare situatie (bv. vensterbank of radiator) 

Bij vaste glasdelen die tot aan de vloer reiken moeten 2 doorval-

beveiligingen geplaatst worden.

Bij een borstwering lager dan 200mm wordt gewoon gemeten vanaf 

de vloer.

Belangrijk: dit is een visualisatie van de regels in het Bouwbesluit. Lees de Disclaimer op de achterzijde van deze Raam en Deur-special.

De maximale vrije afstand tussen borstwering/vensterbank en door-

valbeveiliging is 500mm.

max. 500mm

max. 500mm

max. 500mm

opstapmogelijkheid 
>200mm, <700mm

max. 500mm

Wat schrijft de norm voor? Wat biedt de praktijk?
Vuistregels Praktijk
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Vergelijking

Meningen

Goed
Montage in de dag, goed-

gekeurde SecuBar door-

valbeveiliging 

Fout
Buitenmontage, in de 

dag.

Deze stang is niet stevig 

verankerd in de muur. 

Bovendien zal een stang 

van deze dikte niet de 

z a n d z a k s l i n g e r p r o e f 

doorstaan.

Goed
Montage op de dag, 

goedgekeurde SecuBar 

doorvalbeveiliging 

Fout
Buitenmontage, op de 

dag.

Stangen van deze dikte 

zullen de zandzakslinger-

proef niet doorstaan.

Goed
Montage op de dag, 

goedgekeurde SecuBar 

doorvalbeveiliging 

Fout
Buitenmontage, in de 

dag.

Dit naar buiten-draaiende 

raam zal niet meer 

geopend kunnen worden.

Goed
Montage in de dag, goed-

gekeurde SecuBar door-

valbeveiliging 

Fout
Buitenmontage, op de 

dag.

Als de deuren opengezet 

worden, onstaat een 

levensgevaarlijks situatie 

voor kinderen.

Als grondlegger van het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen weet Frits van de Kant alles van inbraakwe-
rende maatregelen. Maar hij weet als geen ander 
dat veiligheid verder gaat dan inbraakwerendheid 
alleen. “Fysieke veiligheid is cruciaal en zou zeker 
ook in het PKVW thuishoren.”

Wie zich op een of andere manier bezighoudt met 
veiligheid en beveiliging van woningen komt al snel 

de afkorting PKVW tegen. De letters staan voor Politie 
Keurmerk Veilig Wonen, een certificaat  dat zich in de 
afgelopen vijftien jaar heeft ontwikkeld tot een gezaghebbend 
instituut op het gebied van het inbraakwerend maken van 
woningen. Maar naast inbraakveiligheid bestaat er ook nog een 
breder begrip van veiligheid, namelijk de persoonlijke  of 
fysieke veiligheid. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de 
constructieve veiligheid van je woning of de veiligheid van de 
elektrische installatie, de bevestiging van de balkonhekken of 
voldoende verlichting rondom het huis.

Hoe weet een huurder bijvoorbeeld zeker of achter het gekraak 
van een balk geen bouwfout schuilgaat? Met andere woorden: 
moet er voor de fysieke veiligheid ook niet een soort PKVW 
komen? Dat is bij uitstek een vraag die gesteld kan worden aan 
beveiligingsdeskundige Frits van de Kant. Hij stond vijftien jaar 
geleden aan de wieg van het PKVW. Nadat hij in 2001 in dienst is 
getreden van SKH werd hij in 2004 als directeur van het Centrum 
voor Beveiliging & Veiligheid aangesteld. Sinds juni 2010 is hij 
directeur van Het Beveiligingscentrum BV te Wageningen.

Wie een woning ‘veilig’ wil maken komt er niet door 
alleen maar te letten op inbraakveiligheid. Het 
PKVW-certificaat is dus niet van toepassing als je 
een woning ook op andere punten veiliger wilt 
maken, zoals op het punt van doorvalbeveiliging. 
Hoe beoordeelt u die situatie?
Van de Kant: “Het PKVW-keurmerk heeft niet exclusief betrek-
king op alleen inbraakwerende voorzieningen. Sinds 2003 val-
len ook rookmelders onder de PKVW-richtlijnen en ook vlucht-
vriendelijke deursluitingen. Doorvalbeveiliging zit nu nog niet 
in de PKVW-eisen. Ik vind wel dat ook die beveiliging in het 
PKVW-certificaat thuishoort. Dat past in de actuele ontwikke-
ling waarbij veilig wonen ook gaat over persoonlijke en sociale 
veiligheid. Opvallend is wel dat de eis van de vluchtvriendelijke 
deur tot op heden niet in het Bouwbesluit is opgenomen, terwijl 
deze toevoeging er voor bedoeld is dat mensen zich niet opge-

sloten voelen in hun woning en dat er een optimale vluchtmogelijkheid is 
in geval van nood, bijvoorbeeld bij brand.
Als het goed is, voldoen nieuwe woningen aan de eisen van het 
Bouwbesluit. Toch komt het voor dat bijvoorbeeld huurders zich met 
recht afvragen of hun nieuwe woning constructief wel helemaal in orde is. 
Keuring tijdens en na de bouwfase blijft vaak achterwege. Op dit punt zou 
het PKVW zeker goede diensten kunnen bewijzen.”

Hoe zou het PKVW als deskundige instantie op het terrein 
van inbraakpreventie ook een rol kunnen spelen bij beoorde-
ling van bouwkundige veiligheid?
Van de Kant: “Wij, dat wil zeggen ‘Wij van het Beveiligingscentrum’, zou-
den de effecten van het PKVW beter zichtbaar willen zien, maar het is niet 
aan ons om daar wat aan te doen. Die taak is voorbehouden aan de 
beheerder van PKVW, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV). Het PKVW realiseert aanzienlijk meer dan de eisen van 
het Bouwbesluit bij de nieuwbouw van woningen. De belangrijkste focus 
van het PKVW blijft ongetwijfeld de inbraakpreventie, maar ook de bouw-
kundige veiligheid zou binnen een PKVW-keuring kunnen vallen. Iedere 
nieuwbouwwoning zou volledig moet worden gekeurd op fysieke veilig-
heid, zodat nieuwe bewoners zeker weten dat ze in een veilig huis komen 
te wonen. Wanneer alle effectieve eisen van PKVW in het Bouwbesluit 
zouden worden opgenomen, is het toepassen van die eisen geen discussie 
meer maar bij wet geregeld. Door die wetgeving goed te handhaven, bou-
wen we in de toekomst alleen nog maar optimaal veilige woningen in een 
veilige woonomgeving.”

“ Keur iedere nieuwbouwwoning 
op fysieke veiligheid”

“Als het goed is, voldoen 
nieuwe woningen aan het 

Bouwbesluit.”
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Bij de aanvraag van een bouwvergunning worden bouwplannen getoetst aan de 
wettelijke regels in het Bouwbesluit. Als in die plannen de uitgewerkte details 
van een raam met doorvalbeveiliging zijn opgenomen, valt eenvoudig uit te 
maken of aan de bouwvoorschriften is voldaan. “Maar zo gaat het heel vaak 
niet,” zegt geveltechnisch adviseur Peter Kuindersma van buro Kettlitz Gevel- 
en Dakadvies.
Kettlitz wordt geregeld om advies gevraagd door aannemers of gevelbouwers 
die met de werkvoorbereiding bezig zijn, door architecten, door Verenigingen 
van Eigenaren die meer willen weten over doorvalrisico’s  in woningen of  
door eigenaren van een pand waar ‘iets niet goed is gegaan’ met de door-
valbeveiliging.

Peter Kuindersma: “In de praktijk komt het geregeld voor 
dat men over voorzieningen zoals een doorvalbeveiliging 

of veiligheidsglas te laat deskundig advies vraagt. Gevolg is dat 
er tijdens de uitvoering onduidelijkheid ontstaat. Dan komen 
wij bijvoorbeeld kijken op een nieuwbouwproject, waar de 
aannemer al glas heeft laten plaatsen in verdiepingshoge ramen. 
En dan blijkt  bij nader onderzoek dat het glas niet de juiste 
sterkte heeft. Omdat  berekening van de juiste sterkte van glas 
voor een specifiek geval nogal complex is, wordt het glas 
dikwijls overgedimensioneerd maar het tegendeel komt ook 
voor."

Weerbarstig
De bouwkundige regels mogen dan helder zijn, de toepassing 
in de praktijk blijkt nogal weerbarstig. Er is bijvoorbeeld wel 
voorgeschreven hoe doorvalrisico beperkt moet worden als een 
vensterbank bij een raam als opstapje gebruikt kan worden. 
Maar Kuindersma merkt daarbij op dat als het opstapje een 
radiator, een stoel of een ander meubelstuk is, er over die situ-

aties niets te vinden is in de voorschriften. Kuindersma komt in zijn 
adviespraktijk nog wel meer voorbeelden tegen van risico’s die gemakke-
lijk over het hoofd worden gezien. “Als de metalen doorvalbeveiliging die 
aan een kozijn of aan de gevel wordt bevestigd, prima voldoet aan de 
gestelde eisen, wil dat nog niet automatisch zeggen dat de manier waarop 
die staaf is gemonteerd ook in orde is. Bevestigingen in een aluminium of 
stalen metalen kozijn zijn meestal wel betrouwbaar, maar dat is bij hou-
ten kozijnen en bij bevestiging in voegen van metselwerk anders. 
Houtschroeven kunnen op langere termijn gaan roesten en hout kan gaan 
rotten. En bij de bevestiging van een doorvalbeveiliging aan gemetselde 
gevels ben je afhankelijk van de uitharding van de voeg. Tja, en dan heb 
ik nog niet eens vermeld dat ik mensen tegenkom die de doorvalbeveili-
ging voor hun raam lelijk of ergerlijk vinden omdat ze er steeds tegenaan 
kijken en ‘dat ding’ daarom maar hebben verwijderd.” 

Misverstand
Kuindersma vestigt de aandacht op de verwarring die het begrip ‘doorval-
len’ soms wekt en op de nadelige gevolgen die dat kan hebben. 
Kuindersma: “Er bestaat een duidelijk onderscheid tussen doorvallen 
vanaf een hoogte en ergens doorheen vallen  zonder dat je omlaag valt, 
door een glasdeur bijvoorbeeld of een glaspaneel. Voor het eerste geval 
bestaan wettelijk verplichte voorzorgmaatregelen die voor iedereen gel-
den. Met andere woorden: het gaat daarbij om een publiekrechtelijke 
zaak. In het tweede geval, waarbij geen sprake is van een hoogteverschil, 
kan het privaatrecht gelden. Voor de situatie waarbij er sprake is van een 
glaspaneel of een glasdeur zonder dat er hoogteverschil is, zijn er voor 
‘doorvallen’ geen wettelijke voorschriften. Wel kan de opdrachtgever of 
ontwerper een private eis afspreken over het gewenste veiligheidsniveau 
van die glasdeur of glasafscheiding. In die afspraak kan staan hoe wordt 
voorkomen dat iemand letsel oploopt door brekend glas. We hebben het 
bij dit laatste geval dus over een heel andere vorm van doorvalbeveiliging. 
Hier gaat het over toepassing van het juiste glas, dat bij een botsing in 
duizenden kleine stukjes uiteen moet vallen of over glas dat zo sterk is dat 
je er niet doorheen kúnt vallen.”

Regel en praktijk

“We constateren  
geregeld dat de aannemer  

al glas geplaatst  
heeft dat niet sterk  

genoeg is.”

“Bevestigingen blijken steeds 
het kritische punt.”

Hoe weet je zeker dat een doorvalbeveiliging die je 
zelf uitkiest of die al is aangebracht voor een raam, 
een deugdelijk product  is? Daar is feitelijk maar 
één garantie voor te geven. En dat is het keurmerk 
van de Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG) in 
Wageningen. SKG is door de EU erkend als de aan-
gewezen instantie die in Nederland de wettelijke 
verplichte producttesten uitvoert voor een aantal 
productgroepen: voor ramen en deuren, vliesge-
vels, gevel- en dakelementen en hang- en sluitwerk. 
Een gesprek met de deskundige van SKG.

Ook doorvalbeveiliging wordt in het laboratorium van 
SKG getest op een aantal producteigenschappen. 
Charles Wallert is als assistent sectormanager van 
de afdeling Veilige en Inbraakwerende producten bij  
SKG direct betrokken bij die beproevingen. Hoe gaat 
dat in zijn werk?
Wallert: “Om te beginnen moet de betreffende doorvalbeveili-
ging – dat kan een stang zijn of ook een glasbalustrade – een 
bepaalde impact kunnen weerstaan. Om dat na te gaan, nemen 
we de zogeheten zandzakslingerproef. We vullen een grote zak 
met glasparels met een gewicht van 50 kilo en hangen die op 
aan een touw. Dan trekken we die zak uit de verticale stand en 
laten hem los. Vervolgens slingert het gevaarte met een val-
hoogte van een meter tegen de opgestelde doorvalbeveiliging 
aan. Voor balustrades gelden trouwens aanvullende statische 
belastingen. Zo weten we snel of het product sterk genoeg is. 
Maar dat is nog niet alles. Een sterke stang die niet op de juiste 
manier is bevestigd, deugt ook niet. Daarom testen we de door-
valbeveiliging ook, in de toestand waarin deze - volgens de 
gebruiksaanwijzing van de fabrikant - is gemonteerd, met de 
aangegeven bevestigingsmiddelen. En als er bij de productgege-
vens staat dat de bijgeleverde bevestigingsmiddelen geschikt 

zijn voor bevestiging op verschillende materialen, testen wij opstellingen 
met kozijnen van hout, staal, aluminium en kunststof. Bevestiging blijkt 
steeds het kritische punt. Zo moeten de montagematerialen ook passen bij 
de wijze van bevestiging bijvoorbeeld op de dag of in de dag.”
 
Als er een ongeval plaatsvindt met een doorvalbeveiliging die 
door SKG is goedgekeurd, wie is dan aansprakelijk?
Wallert : “De relatie met wat in het Bouwbesluit staat, is helder. Daarmee 
valt niet te marchanderen. Het is de aannemer die de doorvalbeveiliging 
moet aanbrengen. Dat moet gebeuren volgens de regels in het 
Bouwbesluit. Blijkt dat dit niet zo te zijn, dan zal in eerste instantie de 
aannemer c.q. toeleverancier daarop worden aangesproken.”

Is doorvalbeveiliging eigenlijk niet een heel ander soort bevei-
liging dan bijvoorbeeld beveiliging tegen inbraak? Inbraak 
gebeurt met opzet, vallen uit een raam gaat per definitie  
per ongeluk.
Wallert: “Ja dat klopt. Het Engels heeft twee verschillende woorden voor 
‘beveiliging’ die van betekenis verschillen. 'Safety' is iets anders dan 'securi-
ty'. Doorvalbeveiliging gaat over 'safety', dus moet het aan andersoortige 
eisen voldoen dan de inbraakwerende producten. SKG keurt ook op zoge-
heten ‘Aanvullende veiligheidsproducten’, die zijn vastgelegd in de kwali-
teitseisen SKG-KE 573. In die categorie vallen bijvoorbeeld anti-manipula-
tievoorzieningen waaronder brievenbusafsluiters en kierstandhouders. Eisen 
voor doorvalbeveiliging en balustrades zijn hierin ook opgenomen en wor-
den aangeduid met de SKG-merktekens met respectievelijk 1 en 2 vinkjes.”

“ Bevestiging van doorvalbeveiliging 
blijft een kritisch punt”
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Doorvalbeveiliging behoort te voldoen aan de gestel-
de normen en voorschriften. Maatregelen treffen 
op basis van goedkoopte leidt zonder twijfel tot pro-
blemen en ongevallen. Vandaar dat Secu via voor-
lichting, mondeling en op haar website, de markt 
duidelijk wil maken welke risico’s men loopt met 
halfslachtige oplossing. Het bedrijf heeft al de nodi-
ge ‘standaard’ oplossingen ontwikkeld en blijft daar-
mee doorgaan zolang de noodzaak er is of zodra de 
markt er om vraagt.

Secu is groot geworden met voorzieningen voor 
mechanische beveiliging; barrièrestangen bedoeld  

voor inbraakpreventie. Op een bepaald moment kwam het 
bedrijf er achter dat men deze producten brutaalweg ook ging 
gebruiken als doorvalbeveiliging. Maar voor dat doel zijn ze 
niet gemaakt en goedgekeurd, net zo min als garderobe- en 
gordijnstangen dat zijn voor die toepassing. De gevolgen van 
dit oneigenlijke gebruik laten zich raden: tientallen ongevallen 
per jaar.

Bekendheid kweken
“Alleen al om die reden hebben wij een reeks speciale producten 
voor doorvalbeveiliging ontwikkeld”, aldus Christian van Bruggen 

“ Alles is volgens de normen 
getest en goedgekeurd”

Secu spreekt de bouwkolom aan op verantwoordelijkheid

van Secu. “Stangconstructies die conform bestaande voorschriften, zoals 
onder andere de zandzakslingerproef, zijn getest, goedgekeurd en genor-
meerd. Maar daar is het niet bij gebleven. We spreken de bouwkolom aan 
op haar verantwoordelijkheid. Zorg voor de toepassing van goedgekeurde 
producten. Schuif de aansprakelijkheid niet af op andere partijen. Via een 
speciale website verstrekken wij informatie over doorvalbeveiliging met het 
doel bekendheid te kweken.”

Bouwkolom informeren
“Gelukkig worden we de laatste jaren steeds vaker benaderd door aanne-
mers, architecten, woningbouwverenigingen, opdrachtgevers en de bouw-
groothandel voor informatie”, gaat hij verder. “We bespreken met deze men-
sen de mogelijkheden van doorvalbeveiliging in hun speciale situaties en 
verzorgen trainingen. Kortom, we spijkeren kennis bij waar we kunnen om 
ongevallen met doorvalbeveiliging tot een minimum te beperken. 
Desondanks blijft 10% van de praktijkgevallen een ‘grijs gebied’. Dat komt, 
ons inziens, door de onduidelijkheid binnen het Bouwbesluit en de ruimte 
die er blijft bestaan voor interpretaties. Ook het financiële plaatje speelt nog 
altijd een rol: soms moet het zo goedkoop mogelijk.”

“Vijf jaar garantie als zekerheid voor 
bestendige kwaliteit.”

“10% van de praktijkgevallen 
blijft een ‘grijs gebied’.”
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Classic serie
Systemen voor doorvalbeveiliging zijn toe te passen in bestaan-
de bouw en nieuwbouw; voor naar binnen- en naar buiten-
draaiende delen en voor vaste beglazing.
“De eerste specifieke doorvalbeveiliging die wij hebben ontwik-
keld, is de Classic serie”, begint Secu’s Maarten Wijninga zijn uit-
leg. “Een reeks producten die uniform zijn toe te passen op hou-
ten, aluminium en kunststof kozijnen. De beveiliging bestaat uit 
een gechromateerde, geëpoxeerde of geanodiseerde aluminium 
buis met een diameter van 40 mm en een wanddikte van 4 mm. 
Deze buizen zijn in of op de dag van het kozijn of het metselwerk 
te monteren.”
“Om de voorziening zo elegant mogelijk te maken hebben we iets 
bijzonders ontwikkeld: een onzichtbare bevestiging. De steunen 
vallen in de stang en worden met een inbusbout en een speciale 
schroefwijze vastgezet. Ze zijn van glasvezelversterkt kunststof 
met een UV-blocker om verkleuring tegen te gaan. We hebben 
voor kunststof gekozen vanwege de vormvrijheid en om de totaal-
prijs te drukken.”

Montage in de dag
Bij houten kozijnen grijpt de inbusbout aan in een zogeheten 
Rampa-moer; dit is een speciale voorziening die via één boorgat 
in de kozijnstijl wordt aangebracht.

Bij kunststof kozijnen is geen Rampa-moer in te brengen. Bovendien heb-
ben de meeste kunststof kozijnen schuine dagkanten. Voor de montage 
hierop heeft Secu een aluminium hulpstuk, de adaptorsteun, ontwikkeld 
om een vlakke ondergrond voor de kunststof buissteun te maken. De adap-
tersteun wordt met vier Ejot schroeven met een speciale draad/spoet vastge-
zet tot in de tweede kamer van het kozijnprofiel. Om de gaten in het schui-
ne vlak goed te kunnen boren is een montagehulpstuk te gebruiken, dat 
ook speciaal is ontwikkeld. De inbusbout grijpt aan in de adaptersteun, die 
in het midden een gat met schroefdraad heeft.

Ook aluminium
Bij aluminium kozijnen is ook geen Rampa-moer in te brengen. Om de door-
valbeveiliging op deze kozijnen te kunnen monteren, is een adaptorring 
beschikbaar die dezelfde functie heeft als de adaptersteun voor kunststof 
kozijnen. De ring wordt vastgezet met zelfborende plaatschroeven. De inbus-
bout grijpt ook hier aan in een gat midden in de ring.
Wijninga: “Omdat timmerfabrieken, in verband met garantie ‘verbieden’, om 
in hun kozijnen te boren, hebben we een oplossing bedacht voor bevestiging 
van de doorvalbeveiliging in de negge van het metselwerk of andere steenach-
tige ondergronden. In plaats van een Rampa-moer boor je een messing spreid-
plug in. De negge moet wel voldoende sterk zijn en je moet rekening houden 
met de randafstanden. Aan situaties waarbij er geen negge is, bij gevelbepla-
ting bij voorbeeld of als het kozijn helemaal naar voren is gesteld, hebben we 
ook gedacht. In die gevallen is er een stalen hulpstuk, een hoeklijn, voor 
bevestiging aan het betonnen of stenen binnenblad van de gevelconstructie. 
De doorvalbeveiliging wordt ook hier weer met een Rampa-moer vastgezet.”

Montage op de dag
Behalve bevestiging in de dag zijn doorvalbeveiligingen ook op de dag te 
monteren. Hiervoor is een glasvezelversterkte kunststof steun ontwikkeld, die 

voor alle drie kozijntypen is te gebruiken. Alleen de vier bevesti-
gingsmiddelen voor de steun zijn verschillend: bij houten kozijnen 
zijn dat spaanplaatschroeven, bij aluminium kozijnen zelfborende 
plaatschroeven en bij kunststof kozijnen Ejot schroeven. De 
schroeven worden afgedekt met kunststof dopjes. Deze steun is 
waar nodig ook te gebruiken als middensteun.
Voor bevestiging op steen zijn er een aantal problemen: de vastig-
heid van de pluggen, de hart-op-hart-afstanden van de gaten, de 
hardheid van de steensoort en de weersinvloeden. Secu werkt aan 
een afdoende oplossing.

Heavy Duty
“De zwakte van het systeem van doorvalbeveiliging is de  
aluminium buis”, erkent Wijninga eerlijk. “Bij bepaalde over-
spanningen zal de buis buigneigingen gaan vertonen en in het 
ergste geval loskomen. Vandaar dat de maximale vrije overspan-
ning van buizen uit de Classic serie 1,50 meter is. Met zoge-
naamde connectors en tussensteunen kan je evenwel oneindig 
doorbouwen.”
“Er zijn wel vrije overspanningen tot maximaal 2,00 meter te 
maken, maar dan zijn er speciale aluminium buizen nodig. Deze 
heavy-duty buizen hebben een wanddikte van 10 mm in plaats 
van 4 mm. De diameter is wel hetzelfde. Montage op de dag kan 
met dezelfde steunen als bij de Classic gebeuren, maar montage 
in de dag lukt niet, omdat de inwendige ruimte van de buis klei-
ner is. Daarvoor hebben we een aluminium overzethuls bedacht, 
die je met twee inbusboutjes vastzet op de aluminium buis. De 
huls zelf bevestig je met een speciale montagenok. Deze nok zet 
je vast met een houtdraadbout of een plug met bout met metri-
sche draad. Oplossingen voor grotere overspanning bevinden 
zich momenteel nog in de testfase.”

Slimline
De diameter van de buis en de grootte van de bevestiging blijkt in 
sommige gevallen een nadeel van het systeem. Zo heeft de 
gemeente Amsterdam voor de binnenstad een voorschrift dat 

doorvalbeveiliging een maximale diameter van 20 mm mag hebben. En 
architecten willen in veel gevallen eigenlijk ook wel dunner.  
Dit is de aanleiding geweest tot de ontwikkeling van de Slimline.
Wijninga: “Een mindere diameter is niet sterk genoeg. De oplossing die 
we gevonden hebben, is een trekstang die is vastgeschroefd tussen de 
twee bevestigingspunten aanbrengen. Dit roestvast stalen draadeind M12 
verdwijnt in de aluminium buis, die nu nog alleen dienst doet als estheti-
sche omhulling. Het gevolg was wel dat de Slimline geen onzichtbare 
montage heeft; de vier bevestigingspunten van de steunplaat, weliswaar 
afgedekt met dopjes, blijven in het zicht. Bij montage in een schuine dag-
kant is de steunplaat aangepast aan de schuinte. Een op-de-dag versie is 
niet te leveren. De maximale vrije overspanning bedraagt 1,30 meter. Het 
Slimline systeem is vooralsnog alleen getest voor montage op houten 
kozijnen.”

Maatwerk en garantie
“In principe kan Secu voor elke situatie een oplossing vinden”, neemt 
Christian van Bruggen weer over. “We werken samen met productie-
bedrijven die meedenken naar oplossingen. De bedrijven kunnen zorgen 
voor snelle leveringen, zonder dat dit dure prijsconsequenties heeft. Wij 
pakken alle vragen uit de markt serieus op. Alle systemen en onderdelen 
die wij op de markt brengen zijn uitvoerig getest en goedgekeurd, waarbij 
we altijd uitgaan van het worst-case-scenario. Mochten afnemers bij 
maatwerk twijfelen aan de goede werking van het systeem, dan is het 
mogelijk die oplossing individueel te laten testen. Kortom, wat we  
leveren staat garant voor een optimale beveiliging tegen doorvallen. 
En de vijf jaar garantie op al onze producten biedt de zekerheid van 
bestendige kwaliteit.”

Catalogus
“In onze catalogus wordt het onderwerp doorvalbeveili-
ging verder uitgelicht. Je ziet de bestelproducten, maar 
ook de regelgeving komt aan bod. Juist omdat er nog 
zoveel onbekendheid is over dit onderwerp gaan we in de 
catalogus dus een stapje verder,” aldus Christian van 
Bruggen. “De catalogus is gratis voor iedereen in de bouw-
kolom. Denk aan woningbouwverenigingen, architecten, 
voorschrijvers, en natuurlijk de bouwgroothandel.”
Natuurlijk komen ook alle andere producten van Secu 
aan bod. Er zijn oplossingen voor alle gevelelementen. 
“Informatie over standaardoplossingen, maar ook het 
maatwerk dat we steeds meer leveren. Wij kunnen bij-
voorbeeld één doorvalbeveiliging op afwijkende lengte en 
afwijkende kleur leveren tegen enkele euro’s meerprijs ten 
opzichte van standaard. Niemand die ons dat nadoet.”

“Wij worden steeds vaker  
benaderd voor informatie.”

“Voor elke situatie is een  
oplossing te vinden.”



Disclaimer:
De informatie in deze Raam en Deur-special is naar beste weten gebaseerd op de geldende 
regelgeving. De op pagina’s 18 t/m 20 getoonde situaties zijn een interpretatie van het Bouwbesluit 
2003, afd. 2.3 (art. 2.14 t/m 2.22). Daarmee is het mogelijk dat de afbeeldingen niet 100% 
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Deur aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen) 
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