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Het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

(PkVW) is een instrument dat zicH 

ricHt oP scHoon, Heel en Veilig 

Wonen. Het Politiekeurmerk bestaat 

uit tWee onderdelen: nieuWbouW en 

bestaande bouW. keurmerk nieuW-

bouW is één geHeel; een Veilige Wijk 

met daarin Veilige WoongebouWen 

en een beVeiligde Woning. als alles 

kloPt Wordt er een keurmerk Vei-

lige Wijk afgegeVen. Het keurmerk 

bestaande bouW bestaat uit drie 

losse certificaten: Veilige omgeVing, 

Veilig comPlex en beVeiligde Woning.

sinds de introductie Van Het PkVW 

zijn circa 650.000 certificaten uitge-

geVen. dat betekent dat bijna 10% Van 

de Woningen in nederland een PkVW-

certificaat beVeiligde Woning Heeft. 

Het gaat dan om nieuWbouWWijken, 

gebouWen Van WoningcorPoraties 

of Woningen Van Particulieren. om 

Het Politiekeurmerk te kunnen krijgen  

Volgt er altijd een insPectiemoment. 

VanWege deze eindcontrole Hanteert 

Het keurmerk eenduidige criteria, 

deze Worden VerWoord als eisen in 

de PkVW Handboeken 2011. 

de toP tien bestaat uit een oVerzicHt 

Van gemeenten met Het Hoogste Per-

centage Van PkVW-gecertificeerde 

Woningen. de PkVW-certificaten 

beVeiligde Woning zijn geregistreerd 

in Het  landelijke basisregistratie-

systeem Van Het Politiekeurmerk Vei-

lig Wonen, beHeerd door Het ccV. Het 

geHeel is geografiscH WeergegeVen 

oP de Website WWW.Politiekeurmerk.

nl/PreVentiemeter.

01 Gemeente Barendrecht 
barendrecht was op 1 januari 2013 de gemeente 

met relatief1) de meeste PkVW gecertificeerde 

woningen. barendrecht heeft al ruim 10 jaar het 

PkVW nieuwbouw standaard als uitgangspunt 

in het gemeentebeleid opgenomen. Voor ruim 

6.500 nieuwbouwwoningen en meer dan 800 

bestaande woningen zijn certificaten uitgereikt.

02 Gemeente houten
de gemeente Houten staat op plaats 2 met 35%. 

de buurten Hofstad en leebrug, met respectie-

velijk 1.305 en 900 woningen, hebben beiden 

80% gecertificeerde woningen en zijn daarmee 

de PkVW-topbuurten van de gemeente Houten.

03 Gemeente LansinGerLand
lansingerland heeft 31% PkVW-gecertificeerde 

woningen in de gemeente. Van de drie samen-

gevoegde gemeenten berkel en rodenrijs, 

bleiswijk en bergschenhoek die samengegaan 

zijn in lansingerland, is de helft van de in totaal  

7.000 certificaten afgegeven in berkel en 

rodenrijs. de vinexlocatie meerpolder is met  

73% koploper van de wijken.

04 Gemeente arnhem  
ook arnhem heeft 31% PkVW-gecertificeerde 

woningen in de gemeente. en deelt dus met 

lansingerland plaats 3 en 4.  met 22.500 

gecertificeerde woningen in de gemeente, 

scoort arnhem in absolute aantallen hoog in 

nederland. Van de uiteraard vele wijken en  

buurten in de gemeente scoort immerloo ii  

met 95% gecertificeerde woningen zeer hoog.

05 Gemeente hendrik-ido-amBacht 
met ruim 2.800 certificaten is de nieuwbouwwijk  

de Volgerlanden in Hendrik-ido-ambacht de 

hofleverancier van de in totaal 3.450 certificaten. 

in het projectbureau van de nieuwbouwwijk was 

een medewerker belast met de implementatie 

en het in stand houden van het PkVW, wat tot 

positieve resultaten heeft geleid.
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duurzaam bouWen

06 Gemeente Woerden
Woerden kent 28% gecertificeerde woningen. 

opvallend in deze gemeente is dat alle wijken en 

omliggende deelgemeenten het bovengemiddeld  

doen. zegveld heeft 17%, kamerik 20%, 

Woerden midden 28%, Woerden West 35% en 

Woerden oost 38%. 75% van de in totaal 5.330 

certificaten is afgegeven in de bestaande bouw.

07 Gemeente nijkerk
met 27% staat gemeente nijkerk op de 7e plek 

in deze top tien. de kern nijkerk heeft echter een 

hoger percentage, namelijk 38%. ook hier een 

behoorlijke verdeling in de buurten van de kern 

nijkerk, van 16 tot 45%.  4.174 van de 4.439 

certificaten zijn verstrekt in de bestaande bouw.

08 Gemeente schoonhoven 
de gemeente schoonhoven staat op 8 van 

deze lijst met 26% gecertificeerde woningen. 

schoonhoven-West (31%) en -noord (40%) zijn 

voor een fors gedeelte gecertificeerd. de eerste 

certificaten in schoonhoven zijn pas in 2003 

afgegeven, zodat dit resultaat in relatief korte 

tijd is neergezet.

09 Gemeente ZWijndrecht
gemeente zwijndrecht heeft hetzelfde percen-

tage van 26% gecertificeerde woning en deelt 

plaats 8 en 9 met schoonhoven. Vermeldens-

waardig is dat in deze gemeente in 2013 al 

weer ruim 400 certificaten zijn verstrekt. Van de 

bijna 5.400 certificaten zijn er ruim 4.000 in de 

bestaande bouw verstrekt.

10 diverse Gemeenten
op de 10e plaats kunnen we zes gemeenten 

noemen met 25% gecertificeerde woningen; 

Appingedam, ubbergen, tilburg, Helmond, 

albrandswaard en deventer. appingedam is 

daarmee de enige gemeente in de provincies 

groningen, friesland en drenthe boven de 20%.
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LiLian tieman is programma- 

leider Veilig Wonen bij het  

centrum voor criminaliteits-

preventie en Veiligheid (ccV).  

als beheerder van het Politie-

keurmerk Veilig Wonen (PkVW), 

bewaakt het ccV de toepassing 

van het keurmerk, bevordert het 

de kwaliteit en communiceert 

over behaalde resultaten in het 

land onder andere via de web-

site www.politiekeurmerk.nl.

brand / Veiligheid

noot
1)de gemeente, wijk en buurtindeling is 

overgenomen van het centraal bureau 

voor de statistiek. Het aantal woningen 

is afkomstig van de basis administratie 

gebouwen, waar alleen de woonfunc-

tie van gebruikt is. Het aantal certifi-

caten is geregistreerd in de landelijke 

database van het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen, beheerd door het ccV. Het 

geheel is geografisch weergegeven op 

de website www.politiekeurmerk.nl/

preventiemeter.

tot slot nog een eervolle vermel-

ding voor de gemeente utrecht. 

deze gemeente heeft de laatste 

jaren het Politiekeurmerk Veilig 

Wonen als speerpunt van het 

gemeentebeleid benoemd en 

een ambtenaar als projectleider 

aangesteld. in samenwerking met 

de corporaties heeft dit in 2011 tot 

ruim 3.000 en in 2012 tot 2.300 

certificaten geleid. als gemeente 

heeft het nu een totaal van 15% 

gecertificeerde PkVW-woningen, 

maar een inhaalslag is gaande.


