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Inbraakwerendheid metal 
studwand
Om u een idee te geven van de vragen die bij de Helpdesk Bouwbesluit binnenkomen, 

wordt in elke uitgave van Bouwkwaliteit in de praktijk een telefonisch gestelde vraag en 

antwoord opgenomen. Vraag en antwoord zijn uiteraard geanonimiseerd.

OMSCHRIJVING
Inbraakwerendheid metal studwand

VRAAG
In een woongebouw worden metal studwanden toegepast tussen ap-

partementen onderling en tussen appartementen en gemeenschappe-

lijke verkeersruimten. Moeten deze metal studwanden inbraakwerend 

worden uitgevoerd? 

ANTWOORD
Nee. 

In de tekst van artikel 2.130 van Bouwbesluit 2012 worden woning-

scheidende wanden en gesloten delen van bereikbare schei-

dingsconstructies niet genoemd. De inbraakwerendheidseisen zijn 

hierop dan ook niet van toepassing. Een metal studwand is niet ge-

lijk te stellen aan een deur, raam of kozijn. De eis uit artikel 2.130 

geldt wel voor deuren, ramen of kozijnen die zich bevinden in een 

dergelijke metal studwand. De regels voor inbraakwerendheid heb-

ben als doel dat nieuw te bouwen woningen worden voorzien van 

deugdelijk hang- en sluitwerk en van deugdelijke kozijnen waarop 

dat hang- en sluitwerk is aangebracht. Wordt aan de eisen voldaan 

dan heeft een gelegenheidsinbreker met gebruikelijk gereedschap in 

het algemeen ten minste 3 minuten nodig om in de woning in te bre-

ken. Het Bouwbesluit gaat dus niet uit van slopen van wanden of in-

slaan van ramen. Een dergelijke manier van inbreken wordt buiten 

beschouwing gelaten in de voorschriften.

AANVULLENDE OPMERKINGEN
•  Ook het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) eist in deze situaties 

geen inbraakwerende metal studwanden, maar beveelt toepassing 

hiervan wel aan wanneer een dergelijke wand bereikbaar is voor 

inbraak (bijvoorbeeld  tussen een gemeenschappelijke verkeers-

ruimte en een woning). Een metal studwand kan inbraakwerend 

worden uitgevoerd door bijvoorbeeld het toepassen van versterkte 

gipsplaten of metalen platen in de wand. 

•  Ook een vlakke houtskeletbouwwand is niet gelijk te stellen aan 

een deur, raam of kozijn. Pas wanneer een dergelijke wand het ka-

rakter krijgt van met panelen gevulde kozijnen is er sprake van een 

aan een raam, deur of kozijn gelijk te stellen constructieonderdeel.

Toelichting

inbraakwerend

artikel 2.130, Bouwbesluit 2012
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonder-

delen in een scheidingsconstructie van een niet-gemeenschappelijke 

ruimte die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, hebben een 

volgens NEN 5096 bepaalde inbraakwerendheid die voldoet aan de in 

die norm aangegeven weerstandsklasse 2.

Tekst Helpdesk Bouwbesluit

Praktische hulp bij het nieuwe Bouwbesluit. De technische 

voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen zijn op 1 april 

2012 veranderd met het nieuwe Bouwbesluit. In de rubriek Vraag en 

antwoord wordt elke maand een helpdeskvraag gepubliceerd die is 

binnengekomen via de helpdesk en die is beantwoord door experts. 

Deze experts zijn werkzaam bij de Nieman Groep en Geregeld BV. 

www.omgevingindepraktijk.nl

Alle gepubliceerde vragen en antwoorden zijn te vinden op de website 

van Omgeving in de Praktijk (www.omgevingindepraktijk.nl) en kunnen 

door de abonnementhouders van Omgeving in de Praktijk worden ge-

raadpleegd. Abonnementhouders van Omgeving in de Praktijk hebben 

ook de mogelijkheid om vragen te stellen via de helpdesk op de website.

Deze Vraag en antwoord is geschreven door Marjolein Berghuis met 

medewerking van Hajé van Egmond.


