
rubriek 233: ontbrekende of onvoldoende hoge/stevige borstwering bij 
lage ramen (vanaf eerste verdieping) 

 

1. Wat zijn lage ramen (vanaf eerste verdieping)? 

Een laag raam in de context van de minimale woningkwaliteitsvereisten is een: 

• opengaand raam1 (of deur) waarvan de borstwering onder het opengaand deel onvoldoende 

valbeveiliging biedt zodat een persoon (minstens een verdieping) omlaag kan vallen, zodra 

het raam geopend wordt; 

• vast raam2 waarvan de kwaliteit van de invulling niet volstaat (bijvoorbeeld dunne enkele 

beglazing) om een persoon tegen te houden om er doorheen te vallen (minstens een 

verdieping omlaag).  

Een laag raam is een structureel probleem dat steeds een groot risico inhoudt voor de bewoner. 

Daarom is een blijvende bescherming noodzakelijk, iets wat niet zomaar naar believen kan 

weggenomen worden. Enkel structurele oplossingen kunnen deze blijvende bescherming 

garanderen. Een voldoende hoge/stevige borstwering is de enige mogelijkheid. 

Wanneer deze borstwering nodig is, wordt bepaald door onderstaande definities van wat een 

opengaand en vast raam zijn. 

2. Voorstel van definitie 

1Een opengaand raam is – in de context van de minimale woningkwaliteitsvereisten – een raam dat 

beschikt over een mechanisme om het te openen, ongeacht de aan- of afwezigheid van elementen 

die slechts oppervlakkig een onmiddellijke opening verhinderen, en dat na opening de doorgang van 

een persoon mogelijk maakt. 

De aanwezigheid op of bij het raam van een slotje, kettinkje, schaar, of een andere vorm van tijdelijke 

beveiliging verhindert niet dat het raam makkelijk geopend kan worden. Ook de afwezigheid van een 

sleuteltje of een raamkruk (zonder dat het slotgat afgedicht is) verhindert een snelle opening niet. 

Voorbeelden van ramen die geopend kunnen worden maar niet als laag opengaand raam in de 

context van de minimale woningkwaliteitsvereisten gezien worden:  

• Een raam dat enkel in kipstand geopend kan worden, waarbij de doorgang van een persoon 

onmogelijk is. 

• Een raam waarvan de grootte van de opening in die mate beperkt is door een structureel 

aanwezig bouwkundig element dat de doorgang van een persoon onmogelijk is (bvb een laag 

kader van een gordijn- of rolluikbak, een doorlopend structureel bevestigd profiel of balk, …). 

Een deurstop, schroef, houten blokje of lat, telescopische stang, traphekje, … is geen 

structureel aanwezig bouwkundig element. 

• Het structureel aanwezig bouwkundig element maakt duidelijk dat het op blijvende wijze bij 

het raam hoort met als doel het raam niet verder te kunnen openen. 

2Een vast raam is een raam dat niet voorzien is van een mechanisme om het te openen of waarvan 

het aanwezige mechanisme slechts met een structurele ingreep opnieuw bruikbaar gemaakt kan 

worden. 

 



 

Voorbeelden van opengaande ramen die in de context van de minimale woningkwaliteitsvereisten 

als vast raam gezien worden:  

• Een raam waarvan het bedieningsmechanisme om het te openen ontbreekt (geen kruk 

aanwezig en blind afdekplaatje gemonteerd over krukgat en sleutelgat). 

• Als het om een zeer laag raam gaat (borstwering lager dan 50 cm), is het bovendien nodig 

dat het opengaand deel structureel vast is gemaakt, bijvoorbeeld met behulp van een over 

de volledige breedte en hoogte doorlopend metalen profiel op het raamkader of door het 

vastschroeven van het opengaand deel aan het vast kader via de glassponning. 

 

3. Quotering of bijkomende opmerking? 

Een laag opengaand raam wordt steeds als gebrek gequoteerd onder rubriek 233. 

Wanneer een woningcontroleur vaststelt dat een laag opengaand raam slechts door tijdelijke of vlot 

wegneembare ingrepen niet geopend kan worden, wordt ook gequoteerd. 

Wanneer een woningcontroleur vaststelt dat een laag opengaand raam door een structureel 

aanwezig bouwkundig element voldoende beperkt wordt in de grootte van opening of wanneer het 

laag opengaand raam wordt beschouwd als een vast raam, dan wordt geen gebrek gequoteerd onder 

rubriek 233. Er wordt wel steeds deze bijkomende opmerking gemaakt (als standaard tekst in VLOK 

toe te voegen) :  

“De hoogte van de borstwering onder het laag raam bedraagt … cm, wat onvoldoende is. Tijdens het 

conformiteitsonderzoek werd vastgesteld dat het raam niet / slechts beperkt (… cm) geopend kan 

worden omwille van een structureel aanwezig bouwkundig element (ingreep omschrijven). Daarom 

werd op het moment van de controle geen valgevaar vastgesteld en dus niet gequoteerd. Het is het 

aan te bevelen om als blijvende bescherming een voldoende hoge en stevige borstwering aan te 

brengen.” 

  



Werkwijze bij het beoordelen van borstweringen (stap per stap): 
 

Op overlopen, langs trappen, op terrassen en aan lage ramen is een borstwering noodzakelijk als 

blijvende bescherming tegen een val. Hoogte en stevigheid van de borstwering zijn de essentiële 

kenmerken om de kwaliteit van een borstwering te beoordelen. Bijkomend zijn ook de grootte van 

de openingen en de makkelijke beklimbaarheid van een borstwering belangrijk, maar enkel in die 

mate dat zij bijdragen tot een risico op een val.  

De hoogte van een borstwering ( = blijvende bescherming) moet steeds minstens 75 cm zijn. De 

andere vereisten voor een veilige borstwering hebben geen invloed op deze minimaal vereiste 

hoogte. Op basis van deze vaststellingen kan dus een volgorde van beoordelen worden bepaald. 

1. De hoogte van de borstwering bedraagt minstens 75 cm 

Als de hoogte van de borstwering vanaf het vloerniveau geen 75 cm bedraagt, wordt sowieso 

gequoteerd, ongeacht of de andere voorwaarden voldaan zijn of niet. Maar ook al voldoet de hoogte, 

worden toch ook steeds de andere vereisten onderzocht. 

2. De borstwering is stevig 

De borstwering vormt op zich een stevige constructie en bestaat uit materialen die op lange termijn 

voor dit gebruik geschikt zijn. De onderdelen en de dimensionering ervan zijn van die aard dat de 

borstwering niet doorhangt en de beweging ervan beperkt is. De interne samenhang van de 

onderdelen van de borstwering is stevig en de daarvoor gebruikte materialen zorgen voor een 

stabiele verbinding op lange termijn. 

3. De borstwering is stevig verankerd 

De verbinding van de borstwering aan het gebouw is stevig en heeft de vorm van een verankering 

(keilbouten, chemische ankers, e.d.), eerder dan van een bevestiging (schroeven e.d.). De 

verankering gebeurt in de ruwbouwconstructie. Als de borstwering verbonden is met het raam zelf, 

dan is deze verbinding constructief, t.t.z. ze voldoet aan de technische mogelijkheden van het 

raamprofiel. In alle geval moet de borstwering goed vast zitten. 

4. De openingen zijn niet te groot 

De grootte van openingen tussen onderdelen van een borstwering is een secundair veiligheids-

kenmerk. De hoogte en de stevigheid van de borstwering zijn de voornaamste kenmerken die ervoor 

zorgen dat niemand zomaar naar beneden valt.  

De openingen tussen onderdelen van een borstwering zijn ook bij uitstek elementen die de esthetiek 

van de borstwering bepalen. In de loop der tijden werd daar dan ook op een verschillende manier 

mee omgegaan. Pas de laatste decennia worden openingen ook in het licht van veiligheid gezien. 

Niet enkel omwille van valveiligheid maar ook en vooral omwille van andere risico’s (klem geraken, 

niet uitgenodigd worden tot klimmen, vermijden dat voorwerpen omlaag vallen, …). 

Vanuit het standpunt van de minimale woningkwaliteitsvereisten kan de grootte van openingen 

enkel beoordeeld worden in het licht van het risico om te vallen. Daarom mogen de openingen in alle 

mogelijke richtingen niet zo groot zijn dat ze de ongewilde doorgang van een persoon toelaten. Er is 

een onderscheid tussen de opening in de onderste en bovenste helft van de borstwering: 



a. Onderste helft:  

Het grootste risico bestaat uit het onder de borstwering door rollen of schuiven, bijvoorbeeld na een 

val of struikeling, omdat de grootte van de opening de doorgang van een persoon toelaat en/of er 

geen plint of opstand aanwezig is. De opening onderaan de borstwering mag dus niet zo groot zijn 

dat een persoon er onder door kan rollen of schuiven. 

b. Bovenste helft:  

Hier is het risico op een val kleiner, omdat de doorgang van een persoon doorheen de bovenste helft 

van een borstwering doorgaans een bepaalde handeling vereist. Zelfs bij openingen die een risico 

zouden vormen onderaan de borstwering zal de verdeling van de (stevige) borstwering zelf ervoor 

zorgen dat er accidenteel niemand doorheen de bovenste helft van de borstwering valt. De 

openingen in de bovenste helft mogen dus groter zijn dan onderaan. 

5. De borstwering is niet makkelijk te beklimmen 

Elke borstwering kan beklommen worden, zeker als ze een horizontale verdeling heeft. Opnieuw is 

hier het risico voor een val (van verdiepingshoogte) de maatstaf bij de beoordeling. Niet het risico 

dat de borstwering beklommen wordt. Hoewel het beklimmen van een borstwering het risico op een 

val vergroot, blijft het beklimmen zelf een moedwillige daad die niet als een redelijk en verantwoord 

gedrag van de gebruiker gezien kan worden. 

Als er evenwel duidelijke elementen aanwezig zijn die maken dat een borstwering extra makkelijk te 

beklimmen is of bijzonder uitnodigend oogt om te beklimmen, in die mate dat het risico voor een val 

direct aanwezig is, dan zal dit als gebrek gequoteerd worden. Hoewel elke horizontaal verdeelde 

borstwering te beklimmen is, zijn er om te kunnen quoteren extra elementen nodig aan een 

borstwering, zoals een opstapmogelijkheid, iets wat er zowel horizontaal als verticaal als een ladder 

uitziet, enz… 

Borstweringen waar zich onderaan een makkelijke opstand bevindt, waar het neerzetten van een 

voet een spontane, natuurlijke houding kan zijn, kunnen op onderstaande manier beoordeeld 

worden. Als iemand makkelijk de voeten kan plaatsen op het onderste deel van de borstwering (max. 

20 cm hoog), moet er nog altijd 75 cm hoogte zijn tussen dat onderste deel en de bovenkant van de 

borstwering. Nog hoger klimmen kan als een moedwillige daad van beklimmen gezien worden, wat 

zeker geen normaal voorzienbaar gebruik is. 

  



 

 

Checklist beoordeling borstwering: 

1. Meet de hoogte: minder dan 75 cm van vloerniveau tot bovenkant betekent quotering. 

2. Controleer de stevigheid van de borstwering en de onderdelen ervan: teveel vervorming, 

onvakkundig materiaalgebruik, gebrekkige samenhang leiden tot quotering. 

3. Kijk na of de borstwering stevig vastzit, ofwel via een verankering in de omliggende 

ruwbouw, ofwel via een structurele verbinding met het raam zelf. 

4. Als de borstwering openingen heeft, bekijk dan of die niet te groot zijn: 

a. Onderaan mag er niemand onderdoor kunnen glijden of rollen; een sokkel of 

opstand verminderen dit risico aanzienlijk. 

b. Bovenaan mogen de openingen iets groter zijn; de openingen bovenaan vormen 

een beperkt risico op onbewust doorheen vallen. 

5. Als de borstwering gemakkelijk beklommen kan worden (als er met andere woorden 

onderaan een makkelijke opstap aanwezig is met een hoogte van maximaal 20 cm), dan is 

het noodzakelijk dat de borstwering nog minstens 75 cm hoogte heeft boven deze 

makkelijke opstap. 

Beoordeling borstwering bij lage ramen: 

Een laag raam is een raam waarvan de hoogte, gemeten vanaf de vloer bij het raam tot aan de 

bovenkant van het vast kader van dat raam, kleiner is dan 75 cm en waarvan: 

1. de invulling van dat raam onvoldoende sterk is om de doorgang van een persoon te 

verhinderen (zoals bijvoorbeeld te dunne enkele beglazing), 

2. of de vleugel / het opengaand deel een opening toelaat die de doorgang van een persoon 

mogelijk maakt. 

Bij een laag raam is een borstwering noodzakelijk om structureel veiligheid te bieden. 

 

Een raam dat slechts in die mate kan geopend dat de doorgang van een persoon doorheen de 

opening onmogelijk is, wordt beschouwd als een vast raam. Het kan gaan om: 

- een opengaand raam dat enkel in kipstand geopend kan worden. 

- een opengaand raam waarvan de kruk ontbreekt en waar over het krukgat een blind 

afdekplaatje is aangebracht (als een sleutelgat aanwezig is, is ook dat afgedekt met een blind 

plaatje). 

o opmerking: bij een zeer laag opengaand raam (borstwering < 50 cm) moet bovendien 

het opengaand deel structureel vast zijn gemaakt (bijvoorbeeld met behulp van een 

doorlopend metalen profiel op het raamkader of door het vastschroeven van het 

opengaand deel aan het vast kader via de glassponning) 

- een raam waarvan de draaiopening wordt beperkt door een structureel aangebracht 

bouwkundig element (bijvoorbeeld een doorlopend en integraal van het raamgeheel deel 

uitmakend profiel bovenaan het raam of een doorlopend verhoogde vensterbank). 

De aanblik van zo’n raam moet meteen duidelijk maken dat het niet bedoeld is om geopend te 

worden. 


