
Sleutelkluisjes en het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
 
Sleutelkluisjes mogen rekenen op een grote belangstelling als oplossing voor het 

sleutelbeheerprobleem van thuiszorginstellingen. Omdat er niets hoeft te worden gewijzigd 

aan deuren of sloten in bestaande woningen neemt de toepassing er van voortdurend toe. 

 
Belangrijk aandachtpunt voor de sleutelkluisjes is de veiligheid. Een groot deel van het 

aanbod heeft een zeer beperkte mate van inbraakwerendheid. Zorginstellingen, 

woningcorporaties, gemeenten en consumenten zoeken houvast om een verantwoorde 
keuze te kunnen maken of ondersteunen.   

 

Reden om de heer Frits van de Kant, directeur van het Centrum voor Beveiliging & Veiligheid 
(uitvoeringsorgaan van het Politiekeurmerk Veilig Wonen), te vragen naar zijn standpunt. 

Onderstaand treft u zijn reactie aan. 

 

SLEUTELKLUIZEN VERLICHTEN DE ZORG BIJ DE THUISZORG 
 

“Het is verheugend te vernemen dat er inmiddels een aantal geteste en goedgekeurde 

sleutelkluizen zijn ontwikkeld binnen Nederland om de thuiszorg van een sleutelzorg te 
verlossen. Thuiszorgmedewerkers hoeven voortaan niet meer met grote bossen sleutels op 

pad. 

 
De door SKG gecertificeerde sleutelkluizen zijn ook binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

(PKVW) erkend voor toepassing bij woningen. Daarbij stellen wij ons op het uitdrukkelijke 

standpunt, dat wanneer er een sleutelkluis bij een woning wordt toegepast die niet is getest 

en goedgekeurd de geldigheid van het beveiligingscertificaat van de woning onmiddellijk 
komt te vervallen.  

 

De goedgekeurde sleutelkluizen zijn voorzien van één of twee sterren. De eerste gradatie 
staat garant voor minimaal 3 minuten afscherming van de sleutel bij gebruik van licht 

inbrekersgereedschap en de categorie die twee sterren heeft behaald is zelfs minmaal 5 

minuten bestand tegen breekijzergeweld. 

 
Het meest recente product dat ik hiervan onder ogen kreeg, Clavisio van Optilox,  is ook nog 

eens variabel toe te passen en speelt hiermee in op de tijdelijke behoefte aan een 

sleutelkluis. Ook die sleutelkluis is voorzien van twee sterren en dus ook bij woningen met 
een hoger risico verantwoord toe te passen.  

 

Functionele mechanische producten dus die in een behoefte voorzien en die in de zorg 
verantwoord kunnen worden toegepast en binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

dankbaar worden geaccepteerd. Deze producten zijn binnenkort ook terug te vinden in de 

nieuwe Beveiligingswijzer die binnen PKVW zal worden toegepast.” 
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