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Verslag van de VHS werkgroep kwaliteit en regelgeving, gehouden op dinsdag 2 

oktober 2018 te Dodewaard 

 

 

Aanwezig  

AMI Jaap Koopman 

Artitec Wallebroek Maarten Delfortrie 

CES Wilbert Smith 

DOM Sander Wijn 

Dormakaba Peter Passchier 

Elton Jaap Spekman 

Fuhr Marco Pels 

G.U.  Arno Jacobs 

Hoppe Angelo van Aken 

Maco Edwin van Houten 

Marenco Jack Verburg 

Metafa Marco Spruijt 

Secu Maarten Wijninga 

Siegenia Frank Dijkhof 

Siegenia Marten van Dijk 

VHS Arjen Koole 

 

 
1) Opening 

De heer Koole opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2) Ingekomen stukken en mededelingen 

 DGMR paper Gevels brandveiligheid  
Het DGMR paper is ter informatie meegestuurd, hier zijn geen vragen over. 
 
De heer Koole geeft verder aan dat de heer Homma, bestuurslid VHS, niet meer werkzaam is bij AXA en 

derhalve ook uit het bestuur VHS is. 
En de heer Mebius van Ankerslot die lid was van de werkgroep heeft Ankerslot verlaten.  
 

 
3) Verslag van de vergadering van 19 juni 2018  

Het verslag van vergadering van 19 juni 2018 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. 

 

4) Verenigingszaken 

a) VHS Beveiligingswijzer  

De heer Koole geeft aan dat hij inmiddels van alle deelnemers de foto’s heeft ontvangen. Volgende stap 
is nu de teksten en overige afbeeldingen gereed te maken. Daarna zal contact opgenomen worden met 
de drukker om te kijken of alle aangeleverde informatie voldoet, waarna zij met de opmaak aan de slag 
kunnen. De verwachting is dat de wijzer in het eerste kwartaal van 2019 gereed zal zijn. 
 
Aanvullend wordt door de heer Koole aangegeven dat hij via de heer Verburg is geïnformeerd over het 
feit dat het CB&V ook voornemens is om een nieuwe versie van de Beveiligingswijzer uit te geven en zij 

hier partijen voor hebben aangeschreven. Inmiddels is door het CCV bij het CB&V aangegeven dat zij dit 
niet mogen doen. De Beveiligingswijzer is destijds als onderdeel van de inboedel van het 
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Beveiligingscentrum overgenomen door SKH. SKH heeft bij het CCV laten weten dat zij en niet het CB&V 
de wijzer van plan zijn uit te geven. Het is de bedoeling om nog contact met SKH hierover op te nemen.  
 
De vraag is echter in hoeverre we als VHS af moeten stappen van de gekozen richting om als vereniging 
deze publicatie uit te gaan geven.  
Na discussie wordt met algemene stemmen besloten dat het uitgangspunt is om als VHS de wijzer zelf 

uit te gaan geven en gewoon door te gaan met de voorbereidingen hiervoor. 
 
b) Algemene ledenvergadering 22 november 2018 
De heer Koole geeft aan dat de algemene ledenvergadering van de VHS zal worden gehouden bij SKG-
IKOB. Getracht zal worden om tijdens deze vergadering ook een presentatie te laten geven over ITS.  
 

c) Bouwbeurs 2019 
Op dit moment is hier vanuit de vereniging niets over te melden. Contacten lopen primair tussen de 
deelnemers en de Jaarbeurs rechtstreeks. Vanuit de VHS zal er waarschijnlijk geen collectieve activiteit 
georganiseerd worden, omdat het draagvlak hiervoor ontbreekt.  
 

d) ARGE congres 
De heer Koole geeft een korte toelichting op het recent door de VHS georganiseerde ARGE congres in 

Rotterdam.  
 

5) Voortgang sub-werkgroepen 
a) Vluchtwegtechniek  
Deze werkgroep is niet bij elkaar geweest. Er ontstaat een discussie over de vraag in hoeverre er geen 
actie ondernomen kan worden tegen situaties die niet aan de wettelijke eisen voldoen. De heer Koole 
geeft aan dat dit zeker kan, maar dat het wel essentieel is om hier dan ook goed onderbouwde 

voorbeelden van te hebben. De regelgeving is beperkt, het heeft weinig zin om melding te maken van 
situaties die wel voldoen aan de eisen, maar wij liever zelf niet zien.  
 
Besloten wordt dat alle leden als ze voorbeelden tegenkomen deze naar de heer Koole zullen sturen en 
dat deze de volgende vergadering besproken zullen worden.  
 

b) Elektronisch hang- en sluitwerk  
Geen nieuws, gewacht wordt op de Europese ontwikkelingen. 

 

6) Gevelbrancheoverleg 
a) gezamenlijke TC VHS/NBvT  
De heer Koole geeft aan dat hij in overleg met de heer Buitenhuis zal kijken of er nog voor het einder 
van het jaar een gezamenlijke technische vergadering kan worden georganiseerd. De aanwezigen wordt 

gevraagd om eventuele bespreekonderwerpen aan de heer Koole door te geven.  
 
7) SKG College van Deskundigen 

Er is geen vergadering van het SKG College van Deskundigen geweest. 
 

8) CCV/PKVW/Borg 
a) Resultaten communicatie 2018 Q2  

Deze presentatie van het CCV is ter informatie bijgevoegd en zijn onderdeel van de afspraken die de 
VHS met het CCV heeft inzake het PKVW. Vanuit de aanwezigen zijn hier geen vragen over. 
 
b) Veilig Wonen Dag 2018  
De heer Koole geeft aan dat er ruim 200 aanmeldingen zijn voor de Veilig Wonen Dag die morgen 
georganiseerd wordt. Er zijn 17 bedrijven die met een stand staan, waaronder 12 VHS leden. De 

genomineerden voor de PKVW prijs zijn Dulimex, HMB en Mauer. 
  
c) Aangifte app politie  
De leaflet over de aangifte app van de politie is ter informatie bijgevoegd. Opgemerkt wordt dat de 
landelijke aanpak hierin lijkt te ontbreken. De heer Koole geeft aan dat dit inderdaad klopt en dat er 
vanuit het CCV en het Ministerie van J&V overleg is met de politie om te landelijk in te bedden.  
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9) Normalisatie Europa (CEN) 
a) CEN TC 33/WG 7 ontwerp normen 1627 t/m 1630  
De heer Koole geeft aan dat de normen serie inmiddels naar CEN is gestuurd. De verwachting is dat ze 
begin 2019 voor commentaar rondgestuurd worden. De leden wordt gevraagd om eventueel 
commentaar dat ze nu al hebben aan de heer Koole door te geven. Tijdens de officiële 
commentaarperiode zal gekeken worden of er een aparte vergadering ter bespreking van de normen 

georganiseerd moet worden.  
 
b) CEN TC 33/WG 4  
De heer Koole geeft een toelichting op de vergadering van CEN TC 33/WG 4 die recent plaatsgevonden 
heeft en de daarbij behorende documenten. Een groot aantal van de documenten zijn 
voortgangsrapportages van de verschillende taakgroepen, ter informatie. 

 
Aanvullend hierop geeft de heer Koole aan dat er twee nieuwe taakgroepen zijn ingesteld, één voor 
milieuprestatie en één voor horizontale normen die taakgroep overstijgend zijn, met als eerste 
aandachtsgebied de herziening van de EN 16035 Hardware Performance Sheets. De heer Koole heeft 
zitting in beide taakgroepen.  

 
Vervolgens geeft de heer Koole een toelichting op de ontwikkelingen omtrent de normen waar CE-

markering voor van toepassing is. Op Europees niveau wordt het mandaat (M101) aangepast. Hier 
vallen onder andere de normen voor ramen en deuren en de normen voor hang- en sluitwerk onder. 
Gezien het feit dat het al jaren niet lukt om nieuwe normen voor CE-markering gepubliceerd is het 
essentieel om in deze revisie een en ander nu zodanig geregeld te krijgen dat voortgang bereikt kan 
worden.  
 
Door ARGE is een notitie hiervoor uitgewerkt die ook in WG 4 is besproken. In deze notitie worden drie 

mogelijke richtingen beschreven voor de toekomst van CE-markering; 
1. Verder gaan op de huidige weg en proberen de normen zodanig aan te passen dat ze wel aan 

de eisen van de CPR voldoen; 
2. Gedeeltelijk verder gaan met CE-markering, alleen voor de normen die gerelateerd zijn aan 

(vlucht)veiligheid (safety) en CE-markering voor de normen met een relatie tot brand- en 
rookwerendheid laten vervallen; 

3. In zijn geheel stoppen met CE-markering. 
 
Vanuit ARGE is besloten om in te steken op optie 2, waarbij CE-markering voor de normen voor 

deurdrangers en nood-/panieksluitingen behouden blijft. ARGE is in deze ook de partij die dit met 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie zal proberen te bespreken. 
Indien dit gerealiseerd wordt, betekent dit derhalve dat op termijn de CE-markering voor sloten en 
scharnieren kan komen te vervallen.  

 
Er volgt een discussie over de consequenties van een en ander en voor- en nadelen. 
 
Op verzoek van de aanwezigen zal de heer Koole nog een A4 proberen op te stellen waarin een en ander 
nader zal worden toegelicht.  
 

10) Regelgeving en normalisatie Nederland (NEN) 

a) Hang- en sluitwerk 
i) verslag   
Over het verslag zijn geen opmerkingen, de heer Koole geeft aan dat het voorstel om de 
normcommissie hang- en sluitwerk samen te voegen met de normcommissie inbraakwerendheid 
inmiddels is geaccepteerd. 
 

ii) concept NEN 5089 2018  
De heer Koole geeft aan dat het concept voor de herziene NEN 5089 grotendeels klaar is. Als alles 
volgens planning verloopt zal de norm medio november voor commentaar rondgestuurd gaan 
worden door NEN.  
 

b) Inbraakwerendheid/bereikbaarheid   
i) Verslag  

Hier zijn geen vragen over. 
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ii) Concept testprotocol  
De heer Koole geeft aan dat onder andere op verzoek van de VHS dit voorstel is opgesteld, omdat er 
vaak discussie is hoe getest wordt en of bepaalde aanvalsmethoden wel gehanteerd moeten worden. 
Het bestaande testprotocol is nu geüpdatet en aangevuld met hoe op dit moment getest wordt. Het 
voorliggende document zal naar de normcommissie gestuurd worden, met het verzoek dit voor 
commentaar rond te sturen. De heer Koole vraagt allen om hier goed naar te willen kijken en 

opmerkingen en aanvullingen aan hem door te geven. Het is de bedoeling dat het een document 
wordt dat periodiek geüpdatet wordt, maar er ligt nu wel een kans om het zo goed en eenduidig als 
mogelijk geregeld te krijgen. 
 
Aansluitend ontstaat er nog een discussie over inbraakwerendheid en het al dan niet verplicht zijn 
van toepassing van gecertificeerd hang- en sluitwerk. De heer Koole geeft hierop een toelichting en 

vooral ook het verschil tussen bestaande bouw- en nieuwbouw en hoe een en ander binnen de 
verschillende materiaalsoorten in de gevelindustrie wordt toegepast.  
Gevraagd wordt of de heer Koole dit ook op papier kan zetten, de heer Koole zegt toe dit op te 
pakken. 
 

c) Brandproeven  
i) verslag  

De heer Spekman geeft aan graag een aantal in het verslag genoemde normen te willen ontvangen. 
De heer Koole zal nakijken of hij deze heeft en ze toesturen. Over het verslag zijn verder geen 
vragen.  
 

11) Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

12) Datum en plaats volgende vergadering en sluiting 
De volgende vergadering wordt gehouden op dinsdag 11 december 2018, aanvang 10.30 uur, ten 
kantore van GU Nederland, Duizeldonksestraat 17 te Helmond. 

 


