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Eisen aan doormelding overdag van antimasking aan de PAC
Artikel 4.3.4 van de VRKI D03/385 en paragraaf 6.3. van de installatievoorschriften
spreken elkaar tegen op het punt van direct doormelden bij E3 van pogingen om
detectoren af te plakken. De installatievoorschriften stellen voor antimaskingmeldingen
in de dagsituatie naar de PAC verdergaande eisen dan de VRKI.
Welke eisen moeten worden gevolgd?
Artikel 4.3.4 van de VRKI D03/385 moet worden gevolgd. In afwijking van paragraaf 6.3
van de installatievoorschriften hoeft bij klasse E3 doormelding van pogingen om
detectoren af te plakken in de dagsituatie niet plaats te vinden, tenzij dit uitdrukkelijk
met de klant is afgesproken.
De bepaling in de installatievoorschriften heeft als doel, direct te signaleren dat er
detectoren onklaar worden gemaakt, en niet pas op het moment van inschakelen van de
installatie.
De VRKI D03/385 stelt als eis dat de installatie niet kan worden ingeschakeld als een
antimaskingdetector onklaar blijkt te zijn. Dit leidt er toe dat uiterlijk bij het
inschakelen van de installatie wordt vastgesteld dat detectoren onklaar zijn.
Op eis van belanghebbende kan doormelding van afplakken in de dagsituatie wellicht
wel gebruikt worden als ondersteuning van organisatorische maatregelen. In die situatie
dient dit onder O2 maatregelen te worden benoemd en in het PvE te worden
opgenomen.

Vertaling naar een Prestatieeis of producteis op basis van
onderbouwing van een
risicoanalyse

Voorstelbaar is dat dit als eis bij de hogere risico’s gesteld zou kunnen worden, gegeven
het bijzondere karakter van het object. Denk daarbij bijvoorbeeld aan musea en
overige objecten waar een groot gedeelte publiekstoegankelijk zal zijn zonder wellicht
een continu toezicht. In dat verband is de doormelding aan de PAC in de uit-situatie
weliswaar kostenverhogend, maar vormt zo een bijdrage / hulpmiddel in de specifieke
beveiligingsorganisatie. Het zou dan in dezelfde orde liggen als bijvoorbeeld het
hanteren van bloktijden”.
De prestatie-eis blijft gehandhaafd dat het onklaar zijn van detectoren zodanig tijdig
moet worden gesignaleerd dat er corrigerende actie kan worden genomen.

