
De normen en eisen gesteld aan inbraakwerende deurnaalden

NEN-EN 1627 Inbraakwerendheid - Eisen en classificatie (o.a. deuren, ramen) 

NEN-EN 1628 Inbraakwerendheid - Beproeving weerstand statische belasting

NEN-EN 1629 Inbraakwerendheid - Beproeving weerstand dynamische belasting

NEN-EN 1630 Inbraakwerendheid - Beproeving weerstand manuele inbraakpoging

Belangijk verschil tussen EU en NL inbraakproef weerstandkl. 3  (5 min. weerstand),
is het gebruik van het type koevoet: EU-proef 71 cm lang en NL-proef 51 cm lang.

NEN normen
EU                        NL

INBRAAKWEREND
NEN-NORMEN 

PRESTATIE-EISEN

BRL voeding/vaststelling CvDeskundigen (branch-/bedrijfstak)

Een BRL is een nationale beoordelingsrichtlijn aan de hand waarvan
een geaccrediteerd bedrijf zoals SKG dat is, een product beoordeeld. 
BRL 3104 is dit voor inbraakwerende hang- en sluitwerk producten. 
Product conform KOMO kwaliteitsverklaring? Dan mogen producten 
voorzien van resp. SKG*, SKG** of SKG***.

BRL 3104
grondslag SKG sterren

kwaliteitsborging

Europese productnorm - en geldende classificatie systeem

Aanvullingen uit NEN 5089/SKG-AE-3104 (additionele eisen)

Kwaliteitssysteem/product/product in toepassing

Periodieke controle van het product

SKG-KOMO kwaliteitsverklaringen zijn completer dan de eisen van 
de Europese productnorm (zijn een aanvulling op een CE-markering).

Hoofdstuk: Inbraakwerendheid; BB-AFD. 2.15

Eis: minimaal weerstandklasse 2 - volgens NEN 5096

Geharmoniseerde norm? CE markering

Beoordeling op basis Europese norm

Verplicht: prestatieverklaring DoP

Let op: Product met DoP voldoet niet 
automatisch ook aan NL bouwbesluit!

EU - Handelsbarièrre wegnemen, ook
verplicht op NL-markt! (onderdeel EU)!

Verbouwen:  Geheel vernieuwen situatie? Dan opkrikken naar WK2.
Renovatie bestaande situatie? Dan handhaven “vergunning niveau”.

Nieuwbouw:  Deuren, ramen, kozijnen en vergelijkbare constructieonderd. 
van een te bouwen woonfunctie moeten weerstand bieden tegen inbraak. 

NEN-5096 Inbraakwerendheid -  (o.a. deuren, ramen)   (test SKH) 
Eisen, classificatie en beproevingsmethode (99% als EU-norm)

Uitgifte KOMO, inhoudelijke toetsing door Stichting Bouwkwaliteit 

NEN-5089 Inbraakwerend hang- en sluitwerk                (test SKG)
Eisen, classificatie en beproevingsmethode 

Volledige gevelelement incl. alle losse componenten

Classificatie weerstandklasse  2 of 3 

Weerstandstijd in minuten  3 of 5 

Gereedschapset =   aanvullend + A of B 

Inbraakwerende constructieproducten (slot, cilinders, beslag, sleutel e.d.)

Sterrenaanduiding       ⃰       ⃰  ⃰      ⃰  ⃰  ⃰ 

NL - Bouwbesluit 2012 -  wettelijke verplichting (overheid) - handhaving

Enerzijds CE-markering anderzijds Bouwbesluit en private kwaliteitborging: altijd CE als basis.

EU - Verordening Bouwproducten (CPR) (2013)

Publiekrechtelijk (wet)
EU                        NL

Private kwaliteitsborging  (initiator branch/bedrijfstak) (overheid steunt) 

Getest bij SHR volgens NEN 5096 - gevelelement met:
Deurnaalden voor 40 mm deuren = weerstandklasse 2
Deurnaalden voor 54/56 mm deuren = weerstandklasse 3

Getest bij SKG volgens BRL 3104/3104-AE:
Deurnaalden voor 40 mm deuren = SKG**
Deurnaalden voor 54/56 mm deuren = SKG***

Alprokon
Inbraakwerende

Deurnaald - normen

Politiekeurmerk
Veilig Wonen (PKVW)

Private kwaliteitsborging  (beheer CB&V ) 

Aanvulling eisen o.a. flipperbeveiliging, advies
WK3 bij duurdere huizen,  tongnaald: bediening
tussen 0,9 en 1,4 meter vanaf de vloer.


