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RC-module bedrijven is uitgebreid en aangepast 
  
De aanpassingen in de versie 2015 betreffen: 

 Info over “doel van de beveiliging” uitgebreid en opgenomen in het PvE en de concept beveiligings-
plannen voor de ontwerper en opdrachtgever. 

 Indeling in hoofd- en subsystemen bij partiële beveiliging. (objectomschrijvingen) 

 Bij Partiële beveiliging dient te worden aangegeven in welke object (hoofd- of subsysteem) de CCS en 
alarmoverdrager(s) worden geplaatst. De RC module past automatisch het “E” aan zodat dit voldoet aan 
het hoogste “E” niveau van het hoofdsysteem of één van de subsystemen. 

 Keuze voor vrij te kiezen individuele maatregelen bij hoofd- en subsystemen met kleurinformatie wanneer 
er een lagere of hogere beveiligingsklasse (c.q maatregelenpakket) wordt gekozen.  
Bij hoger dan vereist voor een Beveiligingscertificaat wordt de tekst in groen weergeven, bij lager dan 
vereist is de tekst rood. Rood betekent dat er een geen Beveiligingscertificaat maar wel een 
Opleveringsbewijs kan worden afgeven. 

 Keuze bij “immateriële risico’s” aangepast.  

 Koppeling aangebracht tussen de keuze van alarmverificatie in het PvE en het R niveau bij de gekozen 
beveiligingsmaatregelen. Let op: bij partiële beveiliging wordt de keuze voor de alamverificatie in het 
PvE weergegeven als alarmopvolging voor het project. 

 De keuze voor schildetectie kan in het PvE handmatig worden gewijzigd of toegevoegd.  
 Indien een wijziging van de schildetectie consequenties heeft voor het af te geven kwaliteitsdocument 

dan houdt de RC module daar automatisch rekening mee. 
 

Een belangrijke aanvulling is de mogelijkheid om Partiële beveiliging optimaal te kunnen benutten bij wat 
grotere projecten en projecten met verschillende soorten attractieve goederen.  
Hiervoor zijn nu, binnen één project, een hoofdsysteem en 3 subsystemen te kiezen die elk als afzonderlijk 
risico kan worden gezien. Met name wanneer de individuele objecten (hoofd- en subsystemen) in 
verschillende risicoklassen vallen kan dit besparing opleveren omdat niet alle delen volgens de hoogst 
geconstateerde klasse hoeven te worden uitgevoerd. Per objectomschrijving kan ook weer worden gekozen 
uit de verschillende combinaties van maatregelen om tot een optimale uitwerking te komen.  
Kort samengevat: Je kan 4 afzonderlijke berekeningen maken alsof het 4 verschillende objecten/risico’s 
zijn. De RC-module houd rekening met de onderlinge samenhang. Het hoofd- of subsysteem neemt altijd  
automatisch het “E” niveau aan wat geldt voor de de plaats waar de CCS en de alarmoverdrager(s) zijn 
geplaatst. 
Zo zal de ATS categorie wat voor minstens één van de subsystemen van toepassing is natuurlijk voor het 
gehele project gelden, immers we maken gebruik van één CCS en één PAC aansluiting. Datzelfde geldt ook 
voor  de wijze van alarmopvolging. R2 of R3 zal dan ook van toepassing zijn voor de delen waarbij zou 
kunnen worden volstaan met R1. 
 
Voor het aantal hoofd en subsystemen heb ik me - om praktische reden - even beperkt tot 4, maar een 
veelvoud daarvan is ook mogelijk. Het gaat even over het principe van partiële beveiliging. 
Hiervoor zijn de volgende objectomschrijvingen te kiezen: 
Bedrijf (goederen eigen gebruik)A     Winkel.showroom A  Magazijn/opslag A 
Bedrijf (goederen eigen gebruik)B  Winkel showroom B  Magazijn/opslag B 
Bedrijf (goederen eigen gebruik)C  Winkel showroom C  Magazijn/opslag C 
 
Zoals wellicht bekend stelt de VRKI dat de waarde van goederen met gelijke attractiviteit bij elkaar moet 
worden opgeteld en de RC-module doet dat dan ook wanneer de goederen aanwezig zijn in de 
objectomschrijving(en) met dezelfde naam.  Met andere woorden: de waarde van computers eigen gebruik 
(M) in object Bedrijf (goederen eigen gebruik) A en andere goederen met een attractiviteit (M) in object 
bedrijf (goederen eigen gebruik) A worden bij elkaar opgeteld.  Het totaal is maatgevend voor de 
geconstateerde risicoklasse voor Bedrijf (goederen eigen gebruik) A.  
 
Een voorbeeld: 
Stel een project bestaat uit een kantoor of meerdere kantoordelen, een winkel, een showroom, een  
magazijn of meerdere magazijnen/opslagruimten, een archiefruimte, een kaskantoor, een computerruimte, 
een werkplaats, een kantine etc. en zo kunnen er meer delen van een project worden gedefinieerd die elk 
een andere bestemming hebben, verschillende soorten goederen en inventaris bevatten waarvoor ook weer 
verschillende (verzekerde) waarden een rol spelen.  
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Als je het project als één object beschouwd kan het wel eens zo zijn dat het totaal in risicoklasse 3 of 4 
valt. Als je nu Partiële beveiliging toepast kan het zijn dat je met risicoklasse 2 voor het gehele project kan 
volstaan, of dat je voor maar één deel in een hogere risicoklasse zit. 
Bijvoorbeeld: Kantoor klasse 2, werkplaats klasse 1, Winkel/showroom klasse 3, magazijn klasse 4. 
De RC-module laat dit telkens zien in het PvE en het concept beveiligingsplan. Er is wel één voorwaarde 
voor het toepassen van Partiële beveiliging. De scheidende constructies tussen de individuele 
objectomschrijvingen moeten voldoen aan het “B” niveau van de gekozen combinatie bij de keuzes uit de 
matrix van de beveiligingsklassen. Als niet wordt voldaan aan die eis, omdat er bijvoorbeeld alleen een 
alarminstallatie wordt geleverd, dan is Partiële beveiliging met afgifte van een beveiligingscertificaat niet 
mogelijk. Wel kan ook bij Partiële beveiliging hiervoor een opleveringsbewijs worden afgeven. 
  
De tekstblokken in het concept beveiligingsplan laten dan ook steeds zien op welke deel van het project 
een maatregel van toepassing is. Zo wordt bijvoorbeeld E1 weergeven voor het kantoor, E2 voor de 
winkel/showroom en E3 voor het magazijn. Waar op grond van de VRKI schildetectie verplicht is wordt dit 
automatisch vermeld. Daarboven kan in het PvE ook nog worden gekozen voor het handmatig toekennen van 
schildetectie, waar dit geen eis is maar op grond van je risicoanalyse kan dit wel eens belangrijk. Hiermee 
kan je je als adviseur onderscheiden en een prima “maatwerk” advies uitbrengen. De schildetectie kan ik 
het PvE ook worden geannuleerd. 
Het toepassen van hoofd- en subsystemen komt overeen met de criteria zoals ook in de NEN 8131 is 
gehanteerd. In de NEN 8131 geldt o.a.: 

In een I&OAS kunnen componenten van verschillende grades worden toegepast indien het I&OAS is 
verdeeld in duidelijk onderscheiden subsystemen. In dat geval kunnen de subsystemen een verschillende 
grade hebben. De grade van een subsysteem is die van de component met de laagste grade binnen het 
subsysteem. 
Componenten die deel uitmaken van meer dan één subsysteem moeten een grade hebben die gelijk is aan 
die van het subsysteem met de hoogste grade (bijvoorbeeld centrale controle- en stuureenheid (CCS), 
alarmtransmissiesysteem (ATS), alarmgevers en voedingen). 
 
De RC-module maakt vele varianten mogelijk: 
De normale benadering wanneer het één object/project betreft (alle objectomschrijvingen zijn gelijk)  > te 
leveren met een Beveiligingscertificaat of Opleveringsbewijs. 
De Partiële beveiliging zoals boven omschreven (met verschillende objectomschrijvingen) > te leveren met 
een Beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs. 
Een “maatwerkplan” wat is toegesneden op bijzondere risico’s.  
Een beveiligingsplan wat gebaseerd is op het meewegen van “Immateriële zaken en risico’s” 
(gevoelswaarde immateriële zaken kiezen) en zelf een pakket van specifieke beveiligingsmaatregelen 
kiezen. Alleen te gebruiken in objectomschrijving 1 (hoofdsysteem). 
Alleen een inbraakalarminstallatie > te leveren met en Opleveringsbewijs alarminstallatie. 
Alleen bouwkundige en/of C/M maatregelen > te leveren met een Opleveringsbewijs bouwkundige 
maatregelen. 
Eigen omschrijving van goederen die niet op de lijst voorkomen waarvan je zelf (samen met de 
opdrachtgever en eventueel met verzekeraar) de attractiviteit benoemd. 
De RC-module bevat tal van ‘Info’ toetsen waaronder aanvullende informatie wordt geboden voor de 
ontwerper. Het venster met “Toelichting” geeft ook steeds de consequentie van een  gemaakte keuze 
weer.  
 
De doelomschrijving van de beveiliging is verder uitgebreid. Binnen deze disciplines zijn standaard (of 
specifieke) tekstblokjes in het concept beveiligingsplan opgenomen die je desgewenst zelf weer kunt 
aanvullen, toespitsen of beperken. Waar gewenst vraagt de RC-module hierover ook iets in de bijlage van 
het PvE op te nemen. 
 
De RC module gaat primair uit van: 
 
 Inbraakbeveiliging: 

 
Bouwkundige maatregelen, elektronische maatregelen en organisatorische maatregelen 
vormend de basis voor effectieve inbraakbeveiliging. 
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Ieder beveiligingsplan kan worden aangevuld met: 
 
 
Overvalbeveiliging:  

 
Overvaltoets(en), aanvraag overvalalarm met aansluiting op een PAC, 
camerasystemen, waardeberging, instructie personeel, 
geldhandelingen/transport, etc.  
Aanvraagformulier overvalalarm en Aandachtspunten 
preventiemaatregelen overval: zie ook de rubriek documenten 
 

 
Diefstalbeveiliging: 
 

 
Compartimentering. verankeren, meeneembeperkende maatregelen, 
artikel beveiliging 
Inrichting van uw bedrijf 
Diefstalprocedures etc. 
 

 
 
Terreinbeveiliging:   

 
Kaart- of biometrische lezers, 
deurvergrendelingen/openers, nooduitgang 
signalering, toegangbeheer, software pakketten, 
hekwerken, slagbomen, poorten, tourniquets, etc. 
 
 

 
Toegangbeveiliging: 

 
 
Kaart- of biometrische lezers, elektrische deuropeners 
software pakketten, toegangsbeheer, tourniquets, 
aanwezigheidsregistratie, etc.   
 
 
 

 
Beveiligingsverlichting:   

 
Armaturen, aansturing d.m.v. bewegingsdetectie, onderhoud, 
noodverlichting, vluchtwegaanduidingen, etc. 
 
 
 

 
 
ICT criminaliteit: 

 
Datasafe, back-up faciliteiten, database hosting 
netwerkbeveiliging, noodstroomvoorzieningen, 
compartimentering, internetgedrag, wachtwoordenbeleid 
etc. 
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Brandbeveiliging: 
 
Rookmelders op de inbraakalarminstallatie, kleine blusmiddelen, 
branddeken, EHBO koffer,  eventueel aangevuld met ARBO / BVH 
regelgeving.  
 

                
   
Camerasystemen: 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Observatie  Identificatie Herkenning 
 

Aandachtspunten: 

 Beeldopslag en privacy wetgeving 

 Beelden doorsturen naar een mobiele telefoon 

 Beelden doorsturen naar een PAC 

 Beelden doorsturen naar de politie (Live-view)  
 Lichtomstandigheden in en om het object 

 Gebruik infrarood verlichting of thermische camera’s 

 Videobewegingsdetectie  
 
 
Geweld en agressie: 

 
Agressietraining, omgeving van uw bedrijf, 
contact met buren, alarmknop, cameraregistratie etc. 
 
 

 
Afpersing: 

 

Wees voorzichtig met het delen van vertrouwelijke informatie 
Procedure voor afpersing,vertrouwenslijn afpersing etc. 
 
 
 

 
Interne criminaliteit: 

 
Fraude, gebouwbeheerssystemen voor bedrijven.  
Huishoudelijk reglement, geheimhoudingsverklaringen 
Personeelbeleid, interne audits, functioneringsgesprekken etc. 
 
 
 

 
Overlast en vernieling: 

 
Omgeving van uw bedrijf, cameraregistratie, contact met buren 
terreinbeveiliging etc. 
Module berekening accucapaciteit 
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De gegevens in de berekening van de accucapaciteit kunt u opslaan in ”Berekeningen 
beheren” zodat niet steeds opnieuw het “verbruik” hoeft te worden ingevoerd. U kunt dus 
verschillende specifieke berekeningen opslaan die u maakt voor systemen met 
verschillende componenten en de gegevens onder de unieke projectnummers archiveren 
Handmatig aanpassen blijft mogelijk. 

 

Slimme oplossingen voor projectbeveiliging met de RisicoClassificatie module 2015 
 
Binnen een project kunt u objecten selecteren 
en hiervoor hoofd- en subsystemen ontwerpen 
die mogelijk individueel in verschillende 
risicoklassen vallen. 
 

Op grond hiervan kunt u een samenhangende 
maatwerkoplossing bieden die is toegesneden 
op de specifieke risico’s en wensen van de 
eindgebruiker. 
 

Het resultaat is een oplossing die voldoet aan 
de criteria genoemd in de verbeterde 
risicoklassenindeling (VRKI) 
 

Voer de objectgegevens in die voor elk deel 
binnen een project van toepassing is: 

o objectomschrijving 
o attractiviteit van goederen/inventaris 
o verzekerde waarde 

 

 
De RC-module berekent de onderlinge samenhang en produceert een concept beveiligingsplan en een PvE  
 
Voor iedere objectomschrijving  kan worden gekozen uit een combinatie van beveiligingsmaatregelen passend 
voor de omstandigheden waaronder de attractieve goederen aanwezig zijn. Wanneer de RC-module 
constateert dat Partiële beveiliging mogelijk is wordt de keuze hiervoor geboden. Als het  hele project 
bijvoorbeeld in risicoklasse 4 valt kan bij Partiële beveiliging mogelijk worden volstaan met risicoklasse 2 of 3.  
Dit kan tot kostenbesparing leiden. 
 

De RC-module biedt tal van extra tools die het ontwerp voor de beveiliging ondersteunen: 
● Advies ‘O’ maatregelen 
● Projectie van de ‘E’ maatregelen 
● Advies ‘B en C/M’ maatregelen 
● Advies waardebergingen 
● Overvalbeveiliging 
● Toegangsbeveiliging 
● ICT criminaliteit  
● Beveiligingsverlichting 
● Alarmverificatie 
● Alarmopvolging 
● Berekening accucapaciteit 
● Onderhoudscontract 
● Afgifte kwaliteitsdocument 
● Sjablonen kwaliteitsdocumenten 
● Sjabloon opleveringsrapport 
● Projectbeheer (uploaden) 
● Referentiedocumenten 
● Installatievoorschriften 
● Kwaliteitsregelingen 

 
Meer weten? Neem contact op met: www.dehaanadviseur.nl  

 

http://www.dehaanadviseur.nl/

