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OVERGANGSREGELING HERCERTIFICERING BINNEN HET POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN
De nieuwe regeling voor het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is vanaf 1 juli 2008
ingegaan. Het PKVW bestaat uit eisen om de sociale veiligheid in en rond woningen,
wooncomplexen en wijken te bevorderen. Met de komst van de nieuwe regeling is
hercertificering zoals in de oude regeling werd toegepast, niet meer mogelijk.
Voorheen bestond de mogelijkheid om na afgifte van een eerste certificaat Veilige Woning
na vijf jaar een hercertificaat aan te vragen en daarmee de bruikbaarheidstermijn van het
certificaat met een termijn van vijf jaar (eenmalig) te verlengen. Per 1 juli 2008 is deze
hercertificeringsregeling niet meer van kracht. In samenwerking met de veiligheidspartners is
het CCV tot de conclusie gekomen dat goede woningbeveiliging een langere
bruikbaarheidstermijn kan hebben dan de voorheen gehanteerde 5 jaar. Ook worden met deze
maatregel de administratieve handelingen van bijvoorbeeld grote woningcorporaties
aanzienlijk verminderd.
Overgangsregeling hercertificering
Woningen die voor hercertificering in aanmerking zouden komen, krijgen met terugwerkende
kracht een bruikbaarheidtermijn van tien jaar toegekend, gerekend vanaf de datum van
afgifte. Dit houdt in dat woningen waarop vanaf 1 juli 2002 een eerste certificaat Veilige
Woning is afgegeven, automatisch een geldigheid (bruikbaarheidstermijn) van 10 jaar geldt.
Het CCV zal deze gegevens in haar landelijke basisregistratie (BRS) aanpassen. Het Verbond
van Verzekeraars heeft aangegeven achter deze maatregel te staan.
Verantwoordelijkheidsstructuur
Het CCV beheert, als onafhankelijke partij, de regeling en de eisen voor het Politiekeurmerk
Veilig Wonen. De gemeente is de organisatie van waaruit het PKVW nieuwe stijl wordt
uitgedragen en als instrument voor (integrale) veiligheid wordt ingezet. Marktpartijen zoals de
certificatie-instellingen voeren de handhaving uit door het uitgevoerde werk van erkende
PKVW-bedrijven steekproefsgewijs te controleren. De eindconsument krijgt op deze wijze een
goed beveiligingsproduct dat door de samenwerking van alle betrokken partijen tot stand
gekomen is. Voor meer informatie: www.politiekeurmerk.nl/nieuws.

Noot voor de redactie
Mocht u naar aanleiding van deze wijziging in de regeling vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met
• het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Lilian Tieman, Projectleider Veilig
Wonen, e-mail: lilian.tieman@hetccv.nl, telefoonnummer: (030) 751 67 45.
• Verbond van Verzekeraars, Roeland Vermolen, e-mail: r.vermolen@verzekeraars.nl.
Meer informatie: www.hetccv.nl en www.politiekeurmerk.nl

