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Woon veiliger
Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Veilig wonen betekent volop 
genieten van je woonomgeving. Het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen helpt
hierbij. Lees in deze folder hoe je de 
kans op een inbraak en woningoverval
verkleint.



Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Het PKVW is een keurmerk voor woningen die voldoen aan een 
aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale
veiligheid. De eisen die het Politiekeurmerk stelt, zorgen ervoor 
dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om binnen te
komen. Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een
crimineel herkent een PKVW-woning direct aan de gecertifi-
ceerde sloten, verlichting en de PKVW-stickers. Als extraatje 
geven de meeste verzekeraars ook nog eens korting op de 
inboedelverzekering als je woning het PKVW-certificaat heeft.

Certificaat Beveiligde Woning
Kort samengevat zijn de eisen om het certificaat Beveiligde 
Woning te krijgen:

1. Goedgekeurde sloten op ramen, deuren en lichtkoepels  
Een goed slot is herkenbaar aan het SKG-logo 
met sterren en het ®-teken. 

2. Een rookmelder op elke verdieping 
Het Politiekeurmerk voorkomt niet alleen inbraak, maar 
zorgt er ook voor dat brand tijdig gesignaleerd wordt.

3. Verlichting bij buitendeuren 
Criminelen staan niet graag in het zicht. Verlichting zorgt 
er ook voor dat voorbijgangers zicht op ongenode gasten 
hebben. Hierdoor kan een goed signalement aan de politie 
gegeven worden.

4. Zicht op degene die voor de deur staat 
Vanuit de woning moet je eenvoudig kunnen zien wie er 
voor de voordeur staat. Door glas in of naast de deur of 
door een deurspion.
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Stap 1. Vraag een offerte aan voor een preven-
tieadvies bij een PKVW-bedrijf. De dichtstbij-
zijnde vind je op www.politiekeurmerk.nl. De 
adviseur kijkt samen met jou wat nodig is 
om te voldoen aan de eisen van het PKVW. 

Stap 2. Voer de geadviseerde maatregelen 
uit. Dit kun je zelf doen als je ervaring hebt 
met het monteren van hang-en-sluitwerk en 
anders kan het PKVW-bedrijf dit verzorgen.

Stap 3. Het PKVW-bedrijf voert een eind-
controle uit en overhandigt het certificaat 
Beveiligde Woning.

Stap 4. Stuur een kopie van het certificaat 
naar je verzekeringsmaatschappij. De meeste 
verzekeraars geven dan namelijk een premie-
korting op de inboedelverzekering.

Stappenplan voor het certificaat
Met de volgende vier stappen bereik je het certificaat  
Beveiligde Woning:

Verklaring voor een deels beveiligde woning
Als woningeigenaar of huurder kun je je woning ook staps-
gewijs op PKVW-niveau laten beveiligen. Een PKVW-bedrijf 
geeft, naast certificaten, ook verklaringen af. De verklaring 
geeft aan dat de beveiliging van een bepaald deel van de 
woning op orde is. 

Als alle gevels van je woning aan de beveiligingseisen 
voldoen, komt de woning in aanmerking voor het PKVW-
certificaat Beveiligde Woning.  

POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
Een veilig gevoel!

http://www.politiekeurmerk.nl


Checklist veilig wonen 
Naast het inzetten van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW) kun je met eenvoudige maatregelen het inbrekers erg 
moeilijk maken. Hieronder staan preventietips. Meer tips? Kijk 
op www.politiekeurmerk.nl. 

• Sluit ramen en deuren altijd af. Vergeet het nachtslot van 
de voordeur niet om te draaien.

• Laat nooit de sleutel aan de binnenkant van je slot zitten.
• Verstop geen sleutel buiten en hang geen adreslabel aan je 

sleutelbos.
• Plaats waardevolle spullen uit het zicht van voorbijgangers. 
• Zorg dat je niet veel geld in huis hebt en berg spullen van 

waarde op in een verankerde en verstopte kluis. 
• Registreer waardevolle eigendommen met postcode en 

huisnummer en maak er foto’s van.
• Plak geen briefje op de deur “Ben even weg”.
• Zorg dat opklimmen niet kan. Leg ladders uit de weg en zet 

containers vast.
• Laat binnen lampen branden als je ‘s avonds niet thuis 

bent. Je kunt dat regelen met een tijdschakelaar. 
• Gebruik ook buitenverlichting. Bijvoorbeeld een lamp met 

schemerschakelaar die automatisch aangaat.
• Bel bij verdachte situaties direct de politie via nummer 112.

VOORKOM EEN INBRAAK
Je kunt zelf veel doen om een inbraak te voorkomen

Toch een inbraak?
• Betrap je de dader(s) tijdens de inbraak: bel 112.
• Noteer signalementen en eventuele kentekens.
• Laat je betaalpassen blokkeren (www.pasblokkeren.nl).
• Laat (indien gestolen) je mobiele telefoon blokkeren 

via de website van jouw provider.
• Geef inbraak aan de politie door via 0900-8844 of  

www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.
• Houd de situatie in de woning zoveel mogelijk zoals je 

het aantrof totdat de politie ter plaatse is in verband 
met sporenonderzoek.

• Doe altijd aangifte, omdat:
 - een inbraak dan misschien opgelost kan worden
 - de kans dat je je spullen terugziet groter wordt
 - de politie beter in kan spelen op de veiligheid van  

 je  woonomgeving
• Geef (ook achteraf) nog aanvullende informatie door. 

Blijkt er toch meer gestolen dan aanvankelijk gedacht? 
Weet je iets over de dader?

• Bel je verzekeringsmaatschappij om je vermissingen 
door te geven.

• Vraag advies aan een PKVW-bedrijf en beveilig je  
woning om herhaling te voorkomen.

Op vakantie?
• Geef de woning een bewoonde indruk. Gebruik een 

tijdschakelaar voor verlichting.
• Vraag of je vertrouwde buren een oogje in het zeil 

houden.
• Vraag of de buren ook de brievenbus legen en de 

plantjes water geven. 

TIP: Maak je telefoon boefproof 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof
Zo wordt je telefoon waardeloos als hij in 
verkeerde handen terecht komt.

http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/boefproof


 Er komen wel eens onbekenden aan de deur. De meesten 
hebben goede bedoelingen, maar het is verstandig om altijd 
voorzichtig te zijn. Sommige personen hebben namelijk 
slechte intenties.

Babbeltruc
Wees bedacht op smoezen, ook wel babbeltrucs genoemd. 
Oplichters zien er vaak betrouwbaar uit. Ze zijn erop uit om 
je vertrouwen te winnen. Bijvoorbeeld door een zielig verhaal 
te vertellen. Dit alles om binnen te komen en geld en andere 
kostbaarheden te stelen. 

Woningoverval
Als de dader de bewoner bij de deur bedreigt of met geweld 
naar binnen dringt, is er sprake van een woningoverval. Al is de 
kans hierop klein, het behoort wel tot de realiteit. Verklein de 
kans op een woningoverval met deze tips: 
• Kijk eerst wie er voor de deur staat, voordat je open doet.
• Gebruik een kierstandhouder.
• Onthoud dat medewerkers van een bank, verzekerings-

maatschappij en de thuiszorg nooit onaangekondigd aan 
de deur komen. Zij maken altijd vooraf een afspraak.

• Woon je in een appartementencomplex? Doe dan alleen 
open voor je eigen bezoek.

De maatregelen van het Politiekeurmerk helpen hier ook bij. 
Zo is het keurmerk erop gericht, dat je van binnenuit kunt zien 
wie er voor de deur staat. Ook goede (openbare) verlichting en 
groenbeheer zorgen ervoor dat er zicht is vanaf de straat en dat 
ook omwonenden kunnen zien wie er bij jou voor de deur staat.

ONBEKENDE AAN DE DEUR
Doe nooit zomaar open. Voorkom een babbeltruc of woningoverval.

Subsidie voor preventie

Ben je onverhoopt slachtoffer geworden van een overval? 
Dan kun je in aanmerking komen voor een subsidie van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid, om te voorkomen dat 
je een tweede keer slachtoffer wordt. De subsidie betreft 
een tegemoetkoming in de kosten voor maatregelen zoals 
camera’s, overvaltrainingen, dievenklauwen of extra sloten. 
De subsidie en de voorwaarden vraag je aan op de website 
van het Schadefonds Geweldsmisdrijven:  
www.schadefonds.nl. 

“Ik ben mijn telefoon vergeten, mag ik 
binnenkomen om te bellen?”

“Er is een gasleiding geraakt bij werk-
zaamheden in de straat, ik moet even in 
uw meterkast zijn.”

“Wij zijn nieuw in de straat. We komen 
kennismaken, mogen we binnenkomen?”

“Ik ben van de bank en heb uw nieuwe 
bankpas. Ik neem de oude pas met code 
in.”
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Slachtoffer van een overval? Denk RAAK!

Door het RAAK-principe toe te passen, is de kans het 
grootst dat de overvaller uw woning snel verlaat. Met RAAK 
zorg je voor je eigen veiligheid. Als je je zou verzetten, kan 
dat leiden tot meer geweld van de overvaller. Dus daarom 
RAAK:

R  Rustig blijven 

A  Accepteren (accepteer de slachtofferrol) 

A  Afgeven (geef bezittingen af) 

K  Kijken, waar mogelijk (signalement van de dader)

http://www.schadefonds.nl

