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De regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen is gericht op het vastleggen van alle procedures, eisen en 
werkwijzen voor het kunnen uitgeven van certificaten en verklaringen PKVW uitgevoerd door PKVW-
bedrijven of PKVW-adviseurs in samenwerking met daartoe bevoegde inspecteurs. 
 
De regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen, hierna te noemen regeling PKVW, bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
• regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen voor bedrijven 
• regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen voor inspectie-instellingen 

 
Deze onderdelen vormen samen de regeling PKVW en hebben een onderlinge samenhang. Daar waar over de 
regeling PKVW gesproken wordt, heeft dit betrekking op de gehele regeling. 
Het CCV is eigenaar van de regeling PKVW. Deze regeling is opgesteld in samenwerking met de 
uitvoeringsorganisatie en deskundigen uit de publieke en private sector. 
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De tekst van deze voorlopige regeling voor PKVW-bedrijven wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid 
van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid te Utrecht. 
 
© Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, 
St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit 
deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 
 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, 
electronically, mechanically, by print, photoprint, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. 
 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. 
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1 INLEIDING 
Hieronder volgt een inleiding voor de regeling Politiekeurmerk Veilig Wonen, verder te noemen PKVW voor 
bedrijven en een beschrijving van de structuur van dit document. 

1.1 ALGEMEEN 

1.1.1 DOEL VAN DE REGELING PKVW VOOR BEDRIJVEN 
Het doel van de regeling PKVW voor bedrijven is het vastleggen van eisen en werkwijzen voor een 
beveiligingsbedrijf om een erkend en aangesloten PKVW-bedrijf te worden en te blijven en daardoor 
gerechtvaardigd te zijn om certificaten en/of verklaringen af te geven op woningen in de bestaande bouw* 
binnen het vakgebied bouwkundige beveiliging onder de noemer van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
(PKVW). PKVW-bedrijven die in het bezit zijn van een diploma PKVW-nieuwbouw (dag 1 uit de opleiding 
PKVW-Bouwplanadviseur) mogen naast het afgeven van certificaten en/of verklaringen op woningen in de 
bestaande bouw* ook het PKVW adviseren en certificeren op nieuwbouwwoningen gelegen op een vrije kavel 
(zie begrippenlijst NB voor omschrijving vrije kavel). 

1.1.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Het erkend en aangesloten PKVW-bedrijf is verantwoordelijk voor het advies, het uitvoeren van de 
beveiligingsmaatregelen en het verstrekken van een certificaat en/of verklaring conform de normatieve 
documenten. Het PKVW-bedrijf is verantwoordelijk voor het volgens de gedragscode uitdragen van het 
kwaliteitsmerk PKVW.  
 
Uitgangspunt is dat het PKVW-bedrijf de volledige woning onder een PKVW-certificaat levert.  

1.1.3 LEESWIJZER 
De regeling PKVW voor bedrijven bevat: 
• voorwaarden voor het PKVW-bedrijf voor het verkrijgen en in stand houden van de erkenning en 

aansluiting bij het PKVW en het hebben van een contractuele verbintenis met de uitvoeringsorganisatie 
(hoofdstuk 2); 

• werkwijze van de uitvoeringsorganisatie bij de behandeling van een PKVW-aanvraag door potentiële 
PKVW-bedrijven en de instandhouding van een PKVW-aansluiting (hoofdstuk 3); 

• voorwaarden waaraan het PKVW-certificaat en/of de verklaring moet voldoen (hoofdstuk 4); 
• beschrijving van een PKVW-certificaat en/of verklaring die de uitvoeringsorganisatie afgeeft aan het 

PKVW-bedrijf, een PKVW-certificaat en/of verklaring die het PKVW-bedrijf afgeeft aan de afnemer en 
het toe te passen PKVW-logo (hoofdstuk 5). 

1.2 TOEPASSINGSGEBIED  
De regeling PKVW voor bedrijven is bedoeld om te worden toegepast door erkende en aangesloten PKVW-
bedrijven voor het verkrijgen en in stand houden van de aansluiting bij het PKVW. En het onder hun 
verantwoordelijkheid afgeven van PKVW-certificaten en -verklaringen op het kwaliteitsniveau zoals 
beschreven in deze regeling. 
 
Bestaande bouw 
Een PKVW-certificaat en/of verklaring Bestaande Bouw bestaat uit het uitvoeren van de maatregelen 
Bestaande Bouw. Er is sprake van bestaande bouw als de woning langer dan twee jaar geleden opgeleverd 
is. 
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Nieuwbouw vrije kavel 
Een PKVW-certificaat nieuwbouwwoning gelegen op een vrije kavel, mag afgegeven worden door PKVW-
bedrijven in het bezit van een diploma PKVW-beveiligingsadviseur nieuwbouw vrije kavels (dag 1 uit de 
opleiding PKVW-bouwplanadviseur).  
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2 VOORWAARDEN EN EISEN PKVW-BEDRIJF 
In dit hoofdstuk worden de voorwaarden en eisen beschreven waaraan het beveiligingsbedrijf moet voldoen 
om als PKVW-bedrijf te mogen werken.  

2.1 ALGEMEEN 
Het beveiligingsbedrijf dient aan de uitvoeringsorganisatie aan te kunnen tonen dat voldaan wordt aan de 
voorwaarden bij aanvraag en instandhouding (§ 2.2) en de eisen van kwaliteitsborging (§ 2.3), genoemd in de 
regeling PKVW voor bedrijven. Het beveiligingsbedrijf voorziet de uitvoeringsorganisatie van alle 
opgevraagde informatie en gegevens. Het niet nakomen hiervan kan leiden tot sancties, beschreven in 
hoofdstuk 3. 

2.2 GEGEVENS BIJ AANVRAAG 
Het beveiligingsbedrijf biedt de uitvoeringsorganisatie bij aanvraag voor aansluiting als PKVW-bedrijf, de 
volgende gegevens aan: 
• een uittreksel KvK waarbij het leveren van realisatie van bouwkundige beveiligingen herkenbaar is 

aangegeven; 
• een verklaring van een hiertoe bevoegd persoon dat het beveiligingsbedrijf zich zal houden aan de in de 

regeling PKVW voor bedrijven genoemde eisen, voorwaarden en verplichtingen; 
• de eventuele aanwezigheid van meerdere eigen vestigingen voor het leveren van de PKVW-certificaten 

en -verklaringen. 
• een bewijs van gekwalificeerd personeel. Eisen geformuleerd in (§ 2.6 (kwalificaties) 

2.2.1 INITIËLE BEOORDELING* 
De initiële beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
• verificatie van de gegevens verstrekt bij de aanvraag bestaande uit onder meer een intakegesprek met 

de uitvoeringsorganisatie; 
• beoordeling van de effectiviteit van de implementatie van het kwaliteitssysteem, zie § 2.3; 
• beoordeling van het voldoen aan de voorwaarden van de regeling PKVW voor bedrijven, waaronder 

gebruik van het PKVW-logo; 
• beoordeling van de woningen voor PKVW-certificaten en verklaringen op de eisen geformuleerd in § 

2.2.2 (Kwaliteitscontrole); 
(*) = Indien er sprake is van meerdere eigen vestigingen, dan geldt dit voor elke vestiging. 

2.2.2 KWALITEITSCONTROLE* 
 

A . Initiële beoordeling – kwaliteitscontrole 
Woningen Er worden 2 woningen, waarvan minimaal 1 grondgebonden 

woning, gecontroleerd.  
 

(*) Indien er sprake is van meerdere eigen vestigingen, dan geldt dit voor elke vestiging. 

2.2.3 STATUS GEDURENDE DE AANVRAAG 
Tot het moment dat de initiële beoordeling is afgesloten met een positief besluit, is het een 
beveiligingsbedrijf niet toegestaan zichzelf te presenteren als erkend en aangesloten PKVW-bedrijf.  

2.2.4 RAPPORTAGE, REVIEW EN BESLUITVORMING 
Elke initiële beoordeling wordt voorzien van een rapportage met alle bevindingen op de punten genoemd in 
§ 2.2.1. De uitvoeringsorganisatie reviewt de rapportage in ieder geval op de volledigheid van de 
beoordeling, de uitvoering door gekwalificeerd personeel en het opvolgen van de correcte processtappen om 
tot een goede afronding te komen. 
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Op basis van deze review maakt de uitvoeringsorganisatie een schriftelijk advies ten behoeve van de 
besluitvorming. Alle afwijkingen, geconstateerd tijdens de initiële beoordeling, dienen aantoonbaar 
opgeheven te zijn voordat de uitvoeringsorganisatie een positief besluit kan nemen. 

2.2.5 PUBLICATIE 
Na een positief besluit worden de gegevens van het PKVW-bedrijf gepubliceerd op de websites 
www.hetccv.nl/vakman, www.politiekeurmerk.nl en op de website van de uitvoeringsorganisatie. 

2.3 EISEN AAN HET KWALITEITSSYSTEEM 
Afnemers hebben vertrouwen dat een PKVW-bedrijf voor kwaliteit staat waarbij een PKVW-certificaat en/of 
verklaring, voorzien van het PKVW-logo, voldoet aan de gestelde eisen. Het kwaliteitssysteem heeft hierbij 
een ondersteunend karakter, gericht op het continu borgen van de kwaliteit van de afgegeven PKVW-
certificaten en -verklaringen. De uitvoeringsorganisatie verstrekt hiervoor een standaard sjabloon dat 
gebruikt dient te worden door het PKVW-bedrijf. In de volgende subparagrafen zijn de eisen die aan het 
kwaliteitssysteem PKVW worden gesteld, verder uitgewerkt.  

2.4 ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 
Het PKVW-bedrijf beschikt over een overzicht van de medewerkers, hiermee wordt ook ingehuurd personeel 
bedoeld, van wie het werk direct of indirect van invloed is op de kwaliteit van de te leveren PKVW-
certificaten en verklaringen. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze medewerkers, 
hiërarchische verbanden, respectievelijk hun onderlinge verbanden, zijn vastgelegd. 
 
De medewerkers werken volgens het kwaliteitssysteem en worden geïnformeerd over wijzigingen. 

2.5 GEDRAGSCODE 
Gedragscode algemeen 
Het PKVW-bedrijf zal - al dan niet tegen een vergoeding – geen promotie en/of andere activiteiten 
ontplooien ten behoeve van een ander PKVW-bedrijf en zal de door het CCV georganiseerde bijeenkomsten 
en/of door haar beschikbaar gestelde netwerken niet gebruiken voor acquisitiedoeleinden.  
 
Een samenwerkingsverband van PKVW-bedrijven – in welke hoedanigheid dan ook - mag niet zonder 
schriftelijke toestemming van het CCV de naam Politiekeurmerk Veilig Wonen (of een afkorting hiervan) 
en/of een van de Politiekeurmerk Veilig Wonen-logo’s gebruiken in uitingen ten behoeve van dat 
samenwerkingsverband. Oprichting van een dergelijk samenwerkingsverband mag alleen geschieden als dit 
geen commerciële doeleinden dient. De belangen van het CCV dienen te allen tijde te worden 
gerespecteerd. Het CCV dient hiervan voorafgaand schriftelijk op de hoogte gebracht te worden. 
 
Gedragscode richting klant 
Iedere werknemer van het PKVW-bedrijf dient zich tegenover de bewoner van het werkadres te gedragen 
conform onderstaande gedragscode. 
Het PKVW-bedrijf werkt vanuit het principe: 
• klant correct adviseren over het verkrijgen van PKVW-certificaten en -verklaringen in zijn geheel. Bij 

nadrukkelijke wens van de klant wordt de mogelijkheid van het gedeeltelijk uitvoeren van de PKVW-
eisen besproken; 

• alle medewerkers zijn ambassadeur van het PKVW en dragen het PKVW positief uit; 
• het PKVW-bedrijf zorgt voor het correct opstellen van de offerte zoals aangegeven in §4.2; 
• het PKVW-bedrijf beschikt over een deugdelijke legitimatie, verstrekt door de uitvoeringsorganisatie, 

waaruit blijkt dat hij werkzaamheden komt verrichten voor het PKVW-certificaat en/of verklaring. Deze 
legitimatie dient op verzoek van de bewoner getoond te worden;  
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• de werknemer informeert bij het verlaten van het werkadres, of de bewoner tevreden is, geeft 
instructies over het aangebrachte werk, uitleg over eventuele gebruiksaanwijzingen en geeft 
preventieadvies op het gebied van de organisatorische maatregelen. Als de bewoner niet tevreden is, 
wordt in samenwerking met de opdrachtnemer bepaald hoe het opgelost wordt. Indien de bewoner 
vervolgens ontevreden blijft, wordt doorverwezen naar de klachtenregeling; (§ 2.8.2.)  

• het PKVW-certificaat en/of verklaring, worden altijd kosteloos verstrekt. De kosten die een PKVW-
bedrijf maakt voor de advieswerkzaamheden mogen apart aan de klant berekend worden, mits op 
voorhand kenbaar gemaakt en akkoord bevonden door de klant.  

 
Het niet houden aan de gedragscodes leidt tot consequenties zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

2.6 KWALIFICATIES PERSONEEL 
Het PKVW-bedrijf dient bij medewerkers, betrokken bij taken aangegeven in de regeling PKVW voor 
bedrijven, vast te stellen dat aan de volgende kwalificatie-eisen wordt voldaan:  
 

Algemeen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder 
dan 5 jaar 

Bekwaamheid voor het inventariseren 
en bepalen van de benodigde 
maatregelen woning Bestaande Bouw 

Eindtermen PKVW-beveiligingsadviseur en ook 
het bewijs van deelname aan de tweejaarlijkse 
opfriscursus  

Optioneel: bekwaamheid voor het 
begeleiden en adviseren van de 
benodigde maatregelen voor het 
beveiligen van een nieuwbouwwoning 
op een vrije kavel  

Eindtermen 1e dag uit de opleiding PKVW-
Bouwplanadviseur 

 

(*) = De geldigheid van het bewijs/certificaat mag met maximaal drie maanden worden overschreden.  

Na overschrijding dient de volledige opleiding opnieuw gevolgd te worden inclusief het behalen van het diploma. Indien er 

moverende redenen zijn geweest waardoor de opfriscursus niet tijdig gevolgd kon worden, kan dit worden voorgelegd aan de 

uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie is verantwoordelijk voor het registreren van de uitzonderingen. 

 
Kwalificaties worden bijgehouden en geregistreerd. Jaarlijks wordt tijdens de interne audit geëvalueerd of 
nog steeds aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. 

 
De PKVW-beveiligingsadviseur is in staat tot het zelfstandig, in overeenstemming met de voorschriften, 
geven van beveiligingsadviezen conform de W-eisen van het handboek PKVW Bestaande Bouw en indien 
bevoegd de W-eisen van een nieuwbouwwoning.  
 
De PKVW-monteur is in staat om zelfstandig montagewerkzaamheden voor beveiligingsmaatregelen uit te 
voeren conform de W-eisen van het PKVW-handboek Bestaande Bouw. Zowel PKVW-beveiligingsadviseur als 
de PKVW-monteur dienen het volgende document te overleggen: 
 

Algemeen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), niet ouder 
dan 5 jaar  

2.7 MEETMIDDELEN EN APPARATUUR  
Het PKVW-bedrijf beschikt over de meetmiddelen en apparatuur die worden ingezet in het kader van de 
onder PKVW-certificaat en/of verklaring geleverde woningen. 
 
In het PKVW-keuringsprotocol Bestaande Bouw is een overzicht van meet- en testmiddelen gegeven die het 
PKVW-bedrijf inzet in het kader van de onder PKVW-certificaat en/of verklaring geleverde woningen.  



 

 

Regeling Politiekeurmerk 

Veilig Wonen voor bedrijven. 

Pagina 11/26 

Het meetbereik van de meetmiddelen moet afgestemd zijn op de omstandigheden en moet voor de te 
meten waarde voldoen aan de vereiste nauwkeurigheid. Metingen moeten in normale 
bedrijfsomstandigheden worden uitgevoerd, in condities waarbij het meetmiddel binnen zijn technische 
specificaties wordt toegepast. 

2.8 PRIMAIRE PROCESSEN 
Het PKVW-bedrijf maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen in voldoende mate geborgd en 
geïmplementeerd zijn (in de vorm van procedures en werkinstructies volgens model van de 
uitvoeringsorganisatie) zodat de kwaliteit van de geleverde woningen onder PKVW-certificaat en/of 
verklaring geborgd is. 
 
Bij levering of ingebruikname van ingekochte materialen en beveiligingsproducten dient het PKVW-bedrijf te 
controleren dat deze voldoen aan de gestelde eisen. Bij door derden toegeleverde producten moet het 
PKVW-bedrijf eveneens controleren of deze voldoen aan de gestelde eisen (montagevoorschriften en 
bevestigingsmateriaal). 

2.8.1 DOCUMENTBEHEER, REGISTRATIES EN ARCHIVERING 
Het PKVW-bedrijf beschikt over de volgende documentatie: 
• de schriftelijke procedures en werkinstructies volgend uit de regeling PKVW voor bedrijven; 
• werkinstructies, voorschriften en (eventuele) certificaten van de producent van de ingekochte 

beveiligingsproducten en materialen, waar van toepassing. 
 
Het PKVW-bedrijf blijft op de hoogte van wijzigingen in deze documenten en informeert zijn medewerkers 
hierover. 
 
Het PKVW-bedrijf beschikt over de volgende registraties: 
• overzicht van medewerkers (hiermee wordt ook ingehuurd personeel bedoeld), taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden, hiërarchische verbanden (§ 2.5); 
• kwalificaties van het personeel (§ 2.6); 
• jaarlijkse interne audit; 
• de resultaten van controles en verificaties;  
• overzicht van klachten (§ 2.8.2); 
• correcties en corrigerende maatregelen (§ 2.8.3); 
• resultaten van evaluaties (§ 2.8.4); 
• documenten (zoals offertes, contract, bevestiging van een opdracht, eigen registratie van een 

mondelinge opdracht en e-mail) waarin de opdracht van de afnemer aan het PKVW-bedrijf is vastgelegd; 
• register van uitgebrachte adviezen en uitgevoerde (deel)projecten. 

 
Het PKVW-bedrijf zorgt voor een overzichtelijke archivering van alle gegevens en documenten die 
betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in de regeling PKVW voor bedrijven. De gegevens dienen voor 
een periode van minimaal tien jaar bewaard te blijven. Voor objecten die niet meer bestaan, is archivering 
niet langer van toepassing. 

2.8.2 KLACHTEN 
Het PKVW-bedrijf heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse en het nemen van 
corrigerende maatregelen. Klachten kunnen onderverdeeld worden onder service, product of montage. Het 
PKVW-bedrijf bevestigt klachten binnen maximaal twee weken schriftelijk aan de klagende partij. In het 
schriftelijke bericht vermeldt het PKVW-bedrijf of de klacht terecht is en zo ja, welke maatregelen het 
PKVW-bedrijf heeft genomen of gaat nemen. Afhankelijk van de klacht handelt het PKVW-bedrijf binnen 
maximaal één maand de klacht af en stuurt hiervan een schriftelijk bericht aan de klagende partij.  
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Indien de klant geen gehoor krijgt op zijn klacht van het PKVW-bedrijf, kan de klant zijn klacht indienen bij 
de uitvoeringsorganisatie. De uitvoeringsorganisatie neemt contact op met het PKVW-bedrijf inzake de 
klacht en zal deze afhandelen volgens de klachtenprocedure van de uitvoeringsorganisatie.  

2.8.3 CORRIGERENDE MAATREGELEN 
Het PKVW-bedrijf heeft een schriftelijke procedure voor correcties en corrigerende maatregelen. Bij 
geconstateerde fouten en afwijkingen zorgt het PKVW-bedrijf naast herstel ook voor corrigerende 
maatregelen. Corrigerende maatregelen zijn gericht op het voorkomen van het opnieuw optreden van de 
fout door het wegnemen van de oorzaak. Bij afwijkingen vastgesteld door de uitvoeringsorganisatie gelden 
specifieke condities, zie § 3.4.8. 

2.8.4 EVALUATIE 
Het PKVW-bedrijf kan aantonen dat blijvend aan alle voorwaarden genoemd in dit hoofdstuk (voorwaarden 
en eisen voor aansluiting) en hoofdstuk 3 (Uitvoering van de PKVW-regeling door de uitvoeringsorganisatie) 
voldaan wordt. Hiervoor wordt ten minste gebruik gemaakt van: 
• resultaten van beoordelingen door de uitvoeringsorganisatie; 
• analyse van klachten; 
• periodiek toetsen van werkzaamheden van uitvoerende medewerkers tegen de voorgeschreven 

werkwijzen. 
Dit wordt vastgelegd in de jaarlijkse eigen interne audit van het bedrijf. Een sjabloon voor de interne audit 
wordt aangeleverd door de uitvoeringsorganisatie. 

2.9 VOORWAARDEN BIJ AANVRAAG EN INSTANDHOUDING 
Het PKVW-bedrijf dient zich in te spannen voor het opleveren van een combinatie van minimaal tien PKVW-
certificaten en/of verklaringen per kalenderjaar. De ondergrens is het opleveren van minstens één 
certificaat op jaarbasis. Beide typen worden aangemeld bij de uitvoeringsorganisatie en zijn onderdeel van 
de steekproeftabel. Indien er moverende redenen zijn geweest waardoor de ondergrens niet kan worden 
gehaald, wordt dit voorgelegd aan de uitvoeringsorganisatie.  

2.9.1 BEZOEKEN OP LOCATIE 
Het PKVW-bedrijf neemt in offertes en opdrachten voor PKVW-certificaten op dat het personeel van of 
namens de uitvoeringsorganisatie toegang heeft tot de locatie(s) waar de werkzaamheden, horend bij het 
PKVW-certificaat en/of verklaring worden of zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor het personeel van of namens 
het CCV die de activiteiten van de uitvoeringsorganisatie wil waarnemen. De uitvoeringsorganisatie kan op 
elk moment een kwaliteitscontrole uitvoeren bij een woning waar een PKVW-certificaat en/of verklaring 
door het PKVW-bedrijf is afgegeven (volgens steekproeftabel, zie § 3.3.2).  

2.9.2 WIJZIGINGEN 
Het PKVW-bedrijf meldt relevante veranderingen in de organisatie schriftelijk en tijdig bij de 
uitvoeringsorganisatie, zoals:  
• fusies en overnames; en 
• met het PKVW conflicterende en/of concurrerende werkzaamheden; 
• wijzigingen in het kwaliteitssysteem die van invloed zijn op de uitvoering van de regeling PKVW voor 

bedrijven. 
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2.10 UITBESTEDEN 
Het PKVW-bedrijf mag incidenteel werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer in geval het PKVW-
bedrijf de hoeveelheid werk zelf (tijdelijk) niet in voldoende mate kan verrichten. Het PKVW-bedrijf moet 
dan controleren of de onderaannemer voldoet aan de eis VOG zoals benoemd in § 2.6. Het PKVW-bedrijf 
blijft bij uitbesteding eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de onder PKVW-certificaat en/of 
verklaring geleverde woningen. Dit betekent dat het PKVW-bedrijf de uitvoering van het uitbestede werk 
moet controleren op de vereiste kwaliteit en er dient een samenwerkingsovereenkomst te zijn volgens het 
model van de uitvoeringsorganisatie. De regeling is gericht op PKVW-bedrijven die woningbeveiliging 
zelfstandig uitvoeren en in direct contact staan met hun klanten (veelal de bewoners).  

2.10.1 INHUUR 
Het PKVW-bedrijf mag personeel inhuren om de werkzaamheden te verrichten. Het PKVW-bedrijf maakt 
aantoonbaar dat personeel, ingehuurd voor taken genoemd in de regeling PKVW voor bedrijven, voldoet aan 
de gestelde vakbekwaamheid en betrouwbaarheid behorende bij de functie, zoals in § 2.6 omschreven. 

2.10.2 PKVW-BEDRIJF MET MEERDERE VESTIGINGEN 
Een PKVW-bedrijf met meerdere vestigingen kan zich op twee manieren aansluiten: 
• elke vestiging apart, hierbij wordt elke vestiging als een apart PKVW-bedrijf gezien met één aansluiting 

per vestiging; 
• als één PKVW-bedrijf met meerdere locaties/vestigingen, hierbij is er sprake van één organisatie met 

één contract (multisite aansluiting). 
 

De voorwaarden voor multisite aansluiting zijn: 
• het PKVW-bedrijf heeft één hoofdkantoor en decentrale locaties die alle hetzelfde kwaliteitssysteem 

toepassen dat vanuit het hoofdkantoor wordt beheerd; 
• elke vestiging die gebruikmaakt van het PKVW-logo dient een eigen aansluiting te hebben volgens de 

eisen in hoofdstuk 2; 
• vanuit het hoofdkantoor worden de decentrale locaties hiërarchisch aangestuurd (het is niet nodig dat 

alle locaties onder dezelfde juridische entiteit vallen);  
• de processen op alle locaties zijn substantieel vergelijkbaar en passen dezelfde methoden en 

procedures toe; 
• het hoofdkantoor behandelt klachten (zie § 2.8.2); 
• het hoofdkantoor ziet erop toe dat corrigerende maatregelen (zie § 2.8.3) ook worden geïmplementeerd 

op alle decentrale locaties, waar van toepassing; 
• het hoofdkantoor betrekt bij het uitvoeren van evaluaties (zie § 2.8.4) ook de decentrale locaties. 

2.11 WEBSITE EN COMMUNICATIE 
Het PKVW-bedrijf zorgt voor een actuele klantvriendelijke website waarbij de PKVW-informatie inhoudelijk 
up-to-date en correct is. Producten uit de CCV-webshop worden tegen kostprijs aangeboden aan PKVW-
bedrijven. Deze mogen niet worden doorverkocht met winstmarge. 

2.12 ONTWIKKELING EN EXPERTISE 
Voor PKVW-bedrijven wordt een zestal expertsessies/informatiebijeenkomsten per jaar door de 
uitvoeringsorganisatie georganiseerd, zodat het PKVW-bedrijf op de hoogte blijft van de laatste stand van 
zaken en zich blijft ontwikkelen als professional. Het CCV en de uitvoeringsorganisatie gaan ervan uit dat 
PKVW-bedrijven deelnemen aan deze sessies/bijeenkomsten. Het wel of niet deelnemen is niet van invloed 
op de beoordeling van het PKVW-bedrijf. 
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2.13 OMSCHRIJVING VERKLARING 
Naast het PKVW-certificaat, bestaat sinds 1 januari 2018 de mogelijkheid voor PKVW-bedrijven om een 
PKVW-verklaring af te geven op woningen in de bestaande bouw. Het model staat in bijlage 2. 
De verklaring kan gelden voor zes onderdelen:  
1. voorgevel van de begane grond inclusief verlichting;  
2. achtergevel van de begane grond inclusief verlichting;  
3. zijgevel van de woning van de begane grond inclusief verlichting;  
4. voorgevel eerste verdieping inclusief verlichting bij bereikbare deuren, uitgifte enkel mogelijk wanneer 

ook verklaring voorgevel begane grond is afgegeven; 
5. achtergevel eerste verdieping inclusief verlichting bij bereikbare deuren, uitgifte enkel mogelijk 

wanneer ook verklaring achtergevel begane grond is afgegeven; 
6. zijgevel eerste verdieping inclusief verlichting bij bereikbare deuren, uitgifte enkel mogelijk wanneer 

ook verklaring zijgevel begane grond is afgegeven. 
 
Het certificaat kan alleen afgegeven worden als op het moment van beoordeling de afgegeven verklaringen 
voldoen aan de dan geldende W-eisen van het handboek PKVW Bestaande Bouw.  
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3 UITVOERING VAN DE REGELING PKVW 
DOOR UITVOERINGSORGANISATIE 

 
In dit hoofdstuk zijn geharmoniseerde werkwijzen over de uitvoering van de regeling PKVW voor bedrijven 
door de uitvoeringsorganisatie vastgelegd. Deze zijn bindend voor de betrokken uitvoeringsorganisatie. 

3.1 EISEN AAN DE UITVOERINGSORGANISATIE  

3.1.1 ALGEMEEN 
De uitvoeringsorganisatie kan contracten ‘PKVW-aansluiting’ afsluiten met beveiligingsbedrijven. 

3.2 BEHANDELEN AANVRAAG 
De uitvoeringsorganisatie neemt elke aanvraag in behandeling en controleert of alle gegevens bij aanvraag 
compleet en juist zijn. De uitvoeringsorganisatie vraagt aanvullende gegevens op die nodig zijn voor het 
behandelen van de aanvraag, zoals genoemd in hoofdstuk 2, § 2.2. 
De uitvoeringsorganisatie informeert het beveiligingsbedrijf over tenminste: 
• het jaarlijkse tarievenblad en een verdere begroting van kosten (extra inspecties, certificaten etc);  
• de eisen en voorwaarden uit deze regeling; 
• de contractuele/reglementaire voorwaarden van de uitvoeringsorganisatie zelf; 
 
De afspraken m.b.t. service en ondersteuning welke het beveiligingsbedrijf van de uitvoeringsorganisatie 
jaarlijks kan en mag verwachten zijn o.a.: 
• verzorgen van gratis voorlichtingsavonden in diverse regio’s van het land; 
• advisering over beschikbare promotiemiddelen, filmmateriaal, inzet marketingmaterialen; 
• gebruik maken van telefonische helpdesk;  
• het beschikbaar stellen van bepaalde formats; 
• inbreng van kwaliteitsverbeteringen binnen het PKVW via diverse werkgroepen; 
• een actieve en transparante aanpak van bedrijven die onterecht het PKVW-logo gebruiken; 
• uitgebreide jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek onder erkende en aangesloten PKVW-bedrijven. 

3.3 PERIODIEKE BEOORDELING 

3.3.1 UITVOERING 
De periodieke beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 
• beoordeling van de effectiviteit van de implementatie van het kwaliteitssysteem; 
• beoordeling van het blijvend voldoen aan de voorwaarden van de regeling PKVW voor bedrijven, 

waaronder gebruik van het PKVW-erkenningslogo; 
• beoordeling van corrigerende maatregelen naar aanleiding van de audit en aantoonbaarheid hiervan 

(indien van toepassing); 
• beoordeling van de opgeleverde PKVW-certificaten en/of -verklaringen tegen de eisen zoals 

geformuleerd in hoofdstuk 4; 
• beoordelen of bevindingen van inspectie als corrigerende maatregelen geïmplementeerd zijn in het 

kwaliteitssysteem (beoordeling van relatie tussen bevindingen uit de audit en bevindingen van 
inspectie); 

• er dient minimaal één woning per jaar beoordeeld te worden. Deze woning dient in dat jaar zelfstandig 
door het betreffende PKVW-bedrijf onder PKVW-certificaat gerealiseerd te zijn; 

• beoordeling van gedragscode zoals beschreven in § 2.5. 
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3.3.2 FREQUENTIE EN STEEKPROEF 
De periodieke kwaliteitscontrole wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd. Audits en 
kwaliteitscontroles/inspectie(s) kunnen gecombineerd, maar ook gescheiden uitgevoerd worden. 
Kwaliteitscontroles/inspecties starten na afronding van de initiële beoordeling en de steekproeven dienen 
bij voorkeur verdeeld te worden over de gehele periode tot de volgende periodieke audit. De 
uitvoeringsorganisatie beoordeelt een woning uiterlijk drie maanden na de uitvoering van de PKVW-
werkzaamheden door het PKVW-bedrijf. Zowel PKVW-certificaten als PKVW-verklaringen vallen onder de 
kwaliteitscontroles. 

 
A. PERIODIEKE BEOORDELING – INSPECTIE PKVW-BEDRIJF 
Kwaliteitscontrole Het aantal woningen is afhankelijk van de trede* die van toepassing is 

volgens de steekproeftabel in bijlage 1. 

(*) = Indien er sprake is van meerdere eigen vestigingen geldt deze trede voor elke vestiging. 

3.3.3 EXTRA BEOORDELINGEN 
De uitvoeringsorganisatie kan extra beoordelingen uitvoeren als hiertoe aanleiding is. Aanleidingen kunnen 
zijn: 
• de resultaten van andere beoordelingen; 
• klachten of signalen dat het opgeleverde werk onder PKVW-certificaat en/of verklaring niet aan de 

gestelde eisen voldoet; 
• klachten of signalen over misleidend of foutief gebruik van het PKVW-logo; 
• publicaties; 
• eigen waarnemingen door de uitvoeringsorganisatie; 
• informatie van belanghebbende partijen. 
 
Voor de uitvoering, rapportage, review, besluitvorming en eventuele sancties gelden de bepalingen zoals bij 
de periodieke beoordeling. De kosten voor extra beoordeling(en) worden gefactureerd aan het PKVW-
bedrijf. 

3.3.4 RAPPORTAGE, REVIEW EN BESLUITVORMING 
De rapportage van een initiële/periodieke beoordeling of een extra beoordeling dient alle bevindingen van 
de beoordeling te bevatten, inclusief de beoordeling van de corrigerende maatregelen voor geconstateerde 
tekortkomingen die op moment van controle beoordeeld konden worden. 
Alle afwijkingen, geconstateerd tijdens een periodieke beoordeling of een extra beoordeling, dienen 
aantoonbaar opgeheven te zijn voordat de uitvoeringsorganisatie een positief besluit kan nemen. 

3.4 AFWIJKINGEN 
Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een afwijking. Afwijkingen 
kunnen betrekking hebben op de eisen uit de regeling PKVW voor bedrijven of op de PKVW-certificaten 
en/of verklaringen op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als major of minor. 
Voor nieuwe (toegevoegde) onderdelen van het kwaliteitssysteem geldt een overgangstermijn van een jaar. 
Indien er op het desbetreffende nieuwe onderdeel een afwijking wordt geconstateerd in het eerste jaar na 
invoering, wordt deze als opmerking bij de bevindingen gerapporteerd.  
 
De uitvoeringsorganisatie communiceert afwijkingen aan het PKVW-bedrijf bij het afsluiten van de audit of 
inspectie. 
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3.4.1 MAJOR AFWIJKINGEN – EISEN KWALITEITSSYSTEEM REGELING PKVW VOOR BEDRIJVEN  
• één of meerdere eisen uit de regeling PKVW voor bedrijven zijn niet geïmplementeerd, of  
• er is sprake van een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, significante twijfel doet 

rijzen of het kwaliteitssysteem voldoende ondersteuning biedt aan het PKVW-bedrijf om PKVW uit te 
voeren, of  

• bij de laatste beoordeling was dezelfde afwijking vastgesteld, of  
• het niet registreren van klachten en/of het niet opvolgen van klachten, of 
• misbruik van het PKVW-logo, of 
• fraude, misleiding van de afnemer en/of uitvoeringsorganisatie, of het bewust verstrekken van foutieve 

of onvolledige informatie aan de afnemer en/of uitvoeringsorganisatie. 

3.4.2 MAJOR AFWIJKINGEN – PKVW-CERTIFICATEN EN/OF VERKLARINGEN  
De PKVW-certificaten en/of verklaringen voldoen niet aan de gestelde eisen waardoor: 
• de aangetroffen situatie niet gedekt wordt door het uitgegeven document; of 
• de vereiste inbraakwerendheid volgens de W-eisen van het PKVW-handboek Bestaande Bouw niet 

gerealiseerd wordt; of 
• de opgave van beveiligingsmaatregelen onvolledig is voor de te beveiligen woning, of 
• de voorlichting incorrect of incompleet is; of 
• afgeven van andere eigen verklaringen m.b.t. aangetroffen/aangebrachte beveiliging. 

3.4.3 MAJOR AFWIJKINGEN  
Bij major afwijkingen presenteert het PKVW-bedrijf binnen een door de uitvoeringsorganisatie vast te 
stellen periode (binnen 7 werkdagen) een plan van aanpak. Gemaakte fouten worden daar waar mogelijk 
onmiddellijk hersteld. 
 
Het plan van aanpak bestaat ten minste uit:  
• een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking.  
• de te nemen acties die per onmiddellijk noodzakelijk zijn om te voorkomen dat meer woningen, die niet 

aan de eisen voldoen met het PKVW-kwaliteitsmerk, geleverd worden;  
• te nemen acties voor het opheffen van de geconstateerde afwijking;  
• oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 
• de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen (bijvoorbeeld met 

een interne audit). 
Het PKVW-bedrijf documenteert de volgens het plan van aanpak uit te voeren corrigerende maatregelen, 
zodat deze door de uitvoeringsorganisatie verifieerbaar zijn. De termijn voor het uitvoeren van het plan van 
aanpak bedraagt maximaal twee maanden voor major afwijkingen die het kwaliteitssysteem betreffen. Voor 
het uitvoeren van het plan van aanpak voor afwijkingen die de PKVW-certificaat en/of verklaringen 
betreffen, geldt een termijn van één maand. Een major afwijking kan tot een terugval in de 
steekproeftrede leiden volgens de steekproeftabel (bijlage1). 

3.4.4 BEOORDELING DOOR DE UITVOERINGSORGANISATIE 
De uitvoeringsorganisatie beoordeelt binnen een periode van ten hoogste zeven werkdagen na de 
afgesproken datum van ontvangst het plan van aanpak op doelmatigheid en doeltreffendheid in relatie tot 
de geconstateerde afwijking. Indien noodzakelijk zal er overleg gepleegd worden met de Commissie voor 
Compenserende Maatregelen. 
 
De uitvoeringsorganisatie beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking met betrekking 
tot de aansluiting PKVW de uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende 
maatregelen om vast te stellen dat de afwijking is opgeheven. De uitvoeringsorganisatie kan eenmalig, met 
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onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en corrigerende maatregelen verlengen met een periode 
van twee maanden. 
De uitvoeringsorganisatie beoordeelt binnen zes weken na vaststelling van de afwijking met betrekking tot 
het PKVW-certificaat en/of verklaring de uitvoering van de correcties en de implementatie van de 
corrigerende maatregelen om vast te stellen dat de afwijking is opgeheven. De uitvoeringsorganisatie kan 
eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en corrigerende maatregelen verlengen 
met een periode van zes weken.  
De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard van de afwijkingen. Zo nodig wordt een extra 
beoordeling uitgevoerd ter verificatie. De kosten voor deze extra beoordeling(en) worden gefactureerd aan 
het PKVW-bedrijf.  

3.4.5 MINOR AFWIJKINGEN – EISEN REGELING PKVW VOOR BEDRIJVEN  
• een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen over de borging van de 

kwaliteit van de onder certificaat of verklaring geleverde woning; of 
• het ontbreken van, het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben gehouden van één van de 

eisen uit de regeling PKVW voor bedrijven, hetgeen niet heeft geleid tot een major afwijking; of 
• het niet in stand hebben gehouden van één of meerdere voorwaarden uit de regeling PKVW voor 

bedrijven (waaronder financiële verplichtingen en het reglement voor gebruik van het PKVW-
kwaliteitsmerk). 

3.4.6 MINOR AFWIJKINGEN – PKVW-CERTIFICATEN EN/OF VERKLARINGEN  
• De onder PKVW-certificaat en/of verklaring geleverde woning voldoet niet aan de gestelde eisen, 

hetgeen niet heeft geleid tot een major afwijking; of  
• een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen twijfel doet rijzen over de kwaliteit van de 

onder PKVW-certificaat en/of verklaring geleverde woning. 

3.4.7 MINOR AFWIJKINGEN - CONSEQUENTIES 
Het PKVW-bedrijf krijgt twee maanden de tijd om corrigerende maatregelen te nemen. De corrigerende 
maatregen moeten ten minste bestaan uit: 
• een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. In deze analyse komen 

in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in het voortbrengingsproces en de mogelijke 
oorzaken in het falen van controleprocessen naar voren; 

• te nemen actie voor het opheffen van de geconstateerde afwijking; 
• oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 
• de beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplossingen (bijvoorbeeld met 

een interne audit). 
 
Het PKVW-bedrijf documenteert de uit te voeren corrigerende maatregelen volledig, zodat deze door de 
uitvoeringsorganisatie verifieerbaar zijn. 

3.4.8 BEOORDELING DOOR DE UITVOERINGSORGANISATIE 
De uitvoeringsorganisatie beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwijking de uitvoering van 
de correcties en de implementatie van de corrigerende maatregelen om vast te stellen dat de afwijking is 
opgeheven, of de herstelprocedure in werking is gesteld. De wijze van beoordelen is afhankelijk van de aard 
van de afwijkingen. Zo nodig wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie. De kosten voor deze 
extra beoordeling(en) worden gefactureerd aan het PKVW-bedrijf.  
De uitvoeringsorganisatie kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor correcties en 
corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden. 
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3.5 SCHORSING 

3.5.1 SCHORSEN 
Het PKVW-bedrijf wordt geschorst: 
• bij het niet tijdig aanleveren van een plan van aanpak bij het vaststellen van een major afwijking (zie 

paragraaf 3.4), of 
• als de corrigerende maatregelen voor zowel major als minor afwijkingen binnen de gestelde (verlengde) 

termijn niet hebben geleid tot het opheffen van de afwijking(en) (zie § 3.4.8), of 
• als het PKVW-bedrijf niet voldoet aan de eisen en voorwaarden voor aansluiting (zie hoofdstuk 2) 
• als de adviseur zich niet aan de gedragscode houdt en het imago van het PKVW, de 

uitvoeringsorganisatie en of het CCV schaadt; 
• Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen en verplichtingen inzake het gebruik van het PKVW-

logo leiden eveneens tot schorsing. 
  
De uitvoeringsorganisatie informeert het PKVW-bedrijf over de schorsing per aangetekend schrijven of per  
e-mail met ontvangstbevestiging. Een erkend en aangesloten PKVW-bedrijf kan bezwaar indienen tegen een 
uitspraak van de uitvoeringsorganisatie. Het bezwaar zal altijd neergelegd worden bij het CCV ter 
beoordeling en afhandeling.  

3.5.2 CONSEQUENTIES VAN SCHORSING 
De uitvoeringsorganisatie publiceert de schorsing op www.hetccv.nl/vakman en bij de uitvoeringsorganisatie 
op de website en bij www.politiekeurmerk.nl. Vanaf het moment van schorsing is het PKVW-bedrijf niet 
toegestaan om de PKVW-logo’s te gebruiken, of te verwijzen naar een PKVW-certificaat en/of verklaring. 
Het PKVW-bedrijf blijft bij een schorsing verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken aan de woning 
en/of het project waarop het PKVW-certificaat en/of verklaring is toegepast. 

3.5.3 OPHEFFEN VAN DE SCHORSING 
Als de uitvoeringsorganisatie vaststelt dat alle geconstateerde afwijkingen opgeheven zijn, wordt de 
schorsing opgeheven. De uitvoeringsorganisatie brengt het PKVW-bedrijf hiervan schriftelijk op de hoogte en 
maakt de publicatie over schorsing ongedaan. Vanaf de datum die door de uitvoeringsorganisatie schriftelijk 
is vermeld, is het gebruik van het PKVW-erkenningslogo weer toegestaan.  
 
Een schorsing op basis van de gedragscode duurt maximaal drie maanden. Het erkend en aangesloten PKVW-
bedrijf mag daarna in beginsel weer verder als PKVW-bedrijf. In deze drie maanden dient er voortdurend 
bekeken te worden of de omstandigheden nog steeds zo zijn als toen de schorsing werd uitgesproken, of dat 
ze zijn gewijzigd waardoor de schorsing kan worden beëindigd. De uitvoeringsorganisatie toetst de 
gedragscodes met het erkend en aangesloten PKVW-bedrijf om tot een uitspraak hierover te komen. Een 
erkend en aangesloten PKVW-bedrijf kan bezwaar indienen tegen een uitspraak van de 
uitvoeringsorganisatie. Het bezwaar zal altijd neergelegd worden bij het CCV ter beoordeling en 
afhandeling. 

3.6 INTREKKING 

3.6.1 INTREKKEN 
De aansluiting van het bedrijf wordt ingetrokken indien het PKVW-bedrijf niet in staat is de geconstateerde 
afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. De uitvoeringsorganisatie informeert het PKVW-
bedrijf over de intrekking per aangetekend schrijven, of per e-mail met ontvangstbevestiging. 
De uitvoeringsorganisatie publiceert de vermelding van het ingetrokken PKVW-bedrijf op 
www.hetccv.nl/vakman, bij de uitvoeringsorganisatie op de website en op www.politiekeurmerk.nl. 
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Het betreffende bedrijf kan bezwaar indienen tegen een intrekking door de uitvoeringsorganisatie. In het 
laatste geval kan het bedrijf bezwaar indienen bij het CCV ter beoordeling en afhandeling.  
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4 PKVW-CERTIFICAAT EN/OF VERKLARING  
4.1 ALGEMEEN 
Het PKVW-certificaat vermeldt duidelijk dat de woning aan alle eisen van het PKVW voldoet. Op de 
verklaring staat vermeld welke onderdelen van de woning beveiligd zijn volgens het geldende PKVW-
handboek Bestaande Bouw. Streven van het PKVW-bedrijf is altijd: De woning onder PKVW-certificaat op te 
leveren. De uitvoeringsorganisatie is er eveneens op gericht om PKVW-bedrijven te ondersteunen c.q. 
begeleiden op het laten afgeven van het certificaat. 

4.2 OFFERTE PKVW 
De offerte bevat minimaal de onderstaande gegevens: 
• de NAW-gegevens van de opdrachtgever; 
• een verwijzing naar de PKVW-aansluiting van het PKVW-bedrijf; 
• adresgegevens van de woning waarvoor de offerte wordt uitgebracht; 
• een uniek offertenummer; 
• de datum; 
• de naam van de persoon die de PKVW-offerte heeft opgesteld; 
• versienummers van de PKVW-handboeken, Beveiligingsrichtlijn PKVW en Productenlijst PKVW; 
• dat de woning deel kan uitmaken van een kwaliteitscontrole; 
• het collectief PKVW-logo; 
• een opgave van de voorgestelde benodigde beveiligingsmaatregelen conform de eisen van het PKVW-

handboek Bestaande bouw; 
• extra/optionele beveiliging apart vermelden. 

 
Het PKVW-bedrijf verstrekt de schriftelijke offerte rechtstreeks aan de opdrachtgever.  

4.2.1 EISEN, BEOORDELINGSMETHODEN, GOED- EN AFKEUR 
Het PKVW-certificaat en/of verklaring Bestaande Bouw is samengesteld uit de volgende onderdelen: 
• inventarisatie en opgave benodigde maatregelen; 
• uitvoering van beveiligingsmaatregelen (eis W1 t/m W5 van het PKVW-handboek Bestaande Bouw); 
• voorlichting (eis W6 van het PKVW-handboek Bestaande Bouw); 
• rapport van oplevering; 
• verklaring over de uitgevoerde beveiliging (PKVW-certificaat of verklaring). 

 
De volgende documenten zijn normatief: 
• De PKVW-handleiding Bestaande Bouw, meest recente versie; 
• de PKVW-Beveiligingsrichtlijn, meest recente versie; 
• de PKVW-Productenlijst (https://productenlijst.politiekeurmerk.nl/); 
• besluiten van de werkgroep kwaliteitsbeheer PKVW ten aanzien van eisen van het PKVW-handboek 

Bestaande Bouw, gepubliceerd op de website Politiekeurmerk; 
• dispensatie door de Commissie voor Compenserende Maatregelen; 
• PKVW-keuringsprotocol Bestaande Bouw, meest recente versie. 

4.2.2 INVENTARISATIE EN OPGAVE BENODIGDE MAATREGELEN BESTAANDE BOUW 
Het PKVW-bedrijf maakt vooraf een inventarisatie van de staat van de beveiliging van de volledige woning 
en geeft daarbij aan welke maatregelen uitgevoerd dienen te worden om de woning te laten voldoen aan de 
eisen W1 t/m W5. De benodigde maatregelen worden vervolgens aangegeven in een PKVW-offerte, met 
daarin vermeld de benodigde uit te voeren werkzaamheden. Alle noodzakelijke aanpassingen zullen vermeld 
worden in de offerte; conform de bepalingen in § 4.2 
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4.2.3 UITVOERING BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
Nadat de opdracht voor uitvoering is verstrekt, worden de beveiligingsmaatregelen uitgevoerd conform de 
eisen W1 t/m W5 van het PKVW-handboek Bestaande Bouw. De overige in § 4.2.1 genoemde normatieve 
documenten worden hierbij ook in acht genomen. Voor de technische uitvoering zijn de bijbehorende 
montage-instructies en andere instructies van de toegeleverde beveiligingsproducten van kracht. Tijdens en 
na de werkzaamheden controleert de monteur de uitvoering van het werk en bespreekt dit met de 
opdrachtgever.  

4.2.4 VOORLICHTING 
Conform eis W6 van het PKVW-handboek Bestaande Bouw wordt de bewoner voorgelicht over veilig gedrag. 
Indien uit de inventarisatie blijkt dat de uitvoering van beveiligingsmaatregelen niet nodig is, dan blijft eis 
W6 van het PKVW-handboek Bestaande Bouw van kracht. 

4.3 PKVW-CERTIFICAAT EN/OF VERKLARING BESTAANDE BOUW 

4.3.1 OVER DE UITGEVOERDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN VOLLEDIGE WONING 
Als de uitvoering van de beveiliging van de woning in zijn geheel voldoet aan de W-eisen van het PKVW-
handboek Bestaande Bouw, dan verstrekt het PKVW-bedrijf aan de opdrachtgever het PKVW-certificaat en 
twee PKVW-stickers (na gereed melding bij de uitvoeringsorganisatie). Op het PKVW-certificaat staat 
volgens sjabloon vermeld dat de volledige woning voldoet aan alle W-eisen PKVW-handboek Bestaande 
Bouw. Het PKVW-bedrijf is altijd verantwoordelijk voor het afgegeven certificaat. 

4.3.2 OVER DE UITGEVOERDE BEVEILIGINGSMAATREGELEN ONDERDELEN WONING 
Als de opdrachtgever, om vooraf duidelijk aangegeven redenen, niet voor de volledige 
beveiligingsmaatregelen kiest, dan verstrekt het PKVW-bedrijf indien van toepassing aan de opdrachtgever 
de verklaring PKVW, na gereed melding bij de uitvoeringsorganisatie, met daarop duidelijk aangegeven 
welke onderdelen voldoen aan de eisen PKVW. In dit geval worden er geen PKVW-stickers verstrekt. 
Het PKVW-bedrijf is altijd verantwoordelijk voor de afgegeven verklaring. 
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5 PKVW-CERTIFICATEN, VERKLARINGEN 
EN REGLEMENT LOGO’S PKVW 

5.1 PKVW-LOGO’S   
De PKVW-logo’s zijn het exclusieve eigendom van het CCV. Aan de regeling PKVW zijn onderstaande 
beschermde logo’s verbonden. Deze logo’s zijn gedeponeerd bij BBIE www.boip.int/wps/portal/nl 
Uitsluitend het gebruik van deze twee logo’s is toegestaan. Andere varianten zijn niet mogelijk. 
 
 

PKVW-erkenningslogo collectief PKVW-logo 
 

 
 
Het gebruik van deze logo’s is beschreven in de reglementen ‘Erkenningslogo PKVW en collectief logo 
PKVW’. 

5.2 PKVW-CERTIFICATEN EN/OF VERKLARINGEN 
De PKVW-certificaten en verklaringen bevatten de volgende gegevens: 
• NAW gegevens van het PKVW-bedrijf (correspondentieadres); 
• adresgegevens van de woning waar de certificaat/verklaring PKVW is uitgevoerd; 
• datum van uitgifte; 
• handtekening (met naam en functie van het PKVW-bedrijf); 
• bij Verklaring: aangeven welk deel/delen PKVW-beveiligd zijn; 
• uniek nummer; 
• het collectieve PKVW-logo. 
Het gebruik van het model PKVW-certificaat en/of verklaring in bijlage 2 is verplicht. 

5.3 PKVW-STICKERS 
Erkende en aangesloten PKVW-bedrijven ronden hun dienstverlening bij de afnemer af met het plaatsen van 
de PKVW- stickers op een zichtbare plaats (raam en/of deur), onder voorwaarde dat voor de woning een 
certificaat is afgegeven. Bij het leveren van een verklaring worden geen stickers verstrekt. 
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BIJLAGE 1: STEEKPROEFTABEL 
 
PKVW BEDRIJF 
• De steekproeftabel heeft zowel betrekking op afgegeven certificaten als op verklaringen 
• De steekproefgrootte is gekoppeld aan de trede volgens onderstaande tabel: 

 
Trede Grootte van de steekproef 
0 1:1 
1 1:25 
2 1:50 

 
• De uitvoeringsorganisatie dient minimaal één conform PKVW-beveiligde woning per 12 maanden door 

middel van een steekproef te inspecteren.  
• De eerste twee woningen zullen 1:1 gecontroleerd worden (initiële beoordeling). Bij goedkeuring van 

alle twee de woningen, gaat het PKVW-bedrijf over naar trede 1. 
• Tijdens de jaarlijkse audit wordt aan de hand van de kwaliteit van opgeleverd werk en de eventuele 

afwijkingen bepaald of het bedrijf naar de volgende trede kan. 
• Indien de uitvoeringsorganisatie bij een steekproef één (of meer) afwijking(en) categorie Major 

vaststelt, geldt: 
- bij de eerste Major: incident, de trede blijft gelijk; 
- bij de tweede Major wordt er door de uitvoeringsorganisatie een extra steekproef genomen om vast te 
stellen of er sprake is van een structurele afwijking; 
- indien de uitvoeringsorganisatie bij de extra uitgevoerde steekproef opnieuw één of meerdere 
Majorafwijkingen constateert, is er sprake van een structurele afwijking, waarbij voor het bedrijf een 
lagere trede gaat gelden: deze trede blijft gehandhaafd tot aan de volgende audit; 
- de uitvoeringsorganisatie controleert na terugzetten in de trede de eerstvolgende beveiligde woning 
(deze inspectie telt niet mee als steekproefinspectie). 

• Bij terugval naar trede 0 moet de uitvoeringsorganisatie binnen 12 maanden minimaal een conform 
PKVW beveiligde woning door middel van een steekproef inspecteren. Als hierbij een Major wordt 
geconstateerd of het PKVW-bedrijf 12 maanden achtereen geen woning beveiligt volgens deze regeling 
PKVW voor bedrijven, moet de uitvoeringsorganisatie de schorsingsprocedure in gang zetten. 

• Alle extra kwaliteitscontroles/inspecties zullen doorbelast worden aan het erkend en aangesloten 
PKVW-bedrijf overeenkomstig het tarief uit de meest recente tarieventabel. 
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BIJLAGE 2: VERKLARING EN CERTIFICAAT 
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID 

 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhangende instrumenten 
ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert 
samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt 
een schakel tussen beleid en praktijk. 
 
Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde instrumenten, of op 
marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de 
gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt. 

 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht. 
 
Churchilllaan 11 
3527 GV Utrecht  
Postbus 14069 
3508 SC UTRECHT 
 
T (030) 751 6700 
F (030) 751 6701 
www.hetcvv.nl 
 
 
 
 
De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 

 
 



Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

is een onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals

helpt om Nederland veiliger en leefbaarder te maken.

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht

Postbus 14069, 3508 SC Utrecht

T  (030) 751 67 00

E  info@hetccv.nl

I  www.hetccv.nl
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