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Wat bij Onderhoud van belang is, is door wijzigingen in de regelgeving niet altijd even duidelijk. 
  
NBRL BORG 2005v2: dit certificatieschema vervalt op 1-7-2022 
4.3.1 RISICOANALYSE  
Het BORG certificaat of BORG opleveringsbewijs kan na onderhoud worden gecontinueerd als het risico niet 
zodanig gewijzigd is dat een andere risicoklasse, bepaald volgens de ‘Verbeterde Risicoklassenindeling’ [5] of 
de VRKI 2.0 deel A [19], van toepassing is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor melding van een 
gewijzigd risico. Het BORG-bedrijf vermeldt in het onderhoudsrapport, zoals bedoeld in (4.3.2), of de 
risicoklasse is veranderd. Als de risicoklasse is veranderd, dan geeft hij aan welke maatregelen noodzakelijk 
zijn om te voldoen aan de criteria volgens de ‘Verbeterde Risicoklassenindeling’[5] en [6] of de VRKI 2.0 [19] 
en [20]. Opmerking: Als maatregelen nodig zijn, maar niet worden uitgevoerd, dan is het BORG 
Beveiligingscertificaat of het BORG Opleveringsbewijs alarminstallatie niet meer geldig. Dit wordt schriftelijk 
aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt. 
 
BORG-E 2.0 versie 2022:  
Artikel 1.1.2: De afnemer van de alarminstallatie is en blijft verantwoordelijk voor de bedrijfsvaardigheid van 
de alarminstallatie. Onderhoud is een middel om in de continue bedrijfsvaardigheid te voorzien. Het BORG-
bedrijf kan de opdrachtgever adviseren over onderhoudsfrequenties op basis van de (onderhouds-) 
voorschriften van de fabrikant, leeftijd en conditie van de alarminstallatie, eventuele voorwaarden van 
verzekeraars. Zie ook hoofdstuk 5 geldigheidsduur certificaat. 
5.3.2 Geldigheidsduur certificaat  
De looptijd van een BORG-certificaat bedraagt één jaar, of 5 jaar indien jaarlijks onderhoud wordt 
uitgevoerd, aantoonbaar door middel van een document van het BORG-bedrijf dat het onderhoud heeft 
uitgevoerd. 
Deze artikelen gaan over de technische staat van de alarminstallatie en zegt niets over het voldoen aan een 
(de) risicoklasse en de daarbij behorende beveiligingsmaatregelen 
 
In de VRKI 2.0 deel A is de lijst met toegepaste referentiedocumenten als onderdeel van het  
intakedocument niet meer opgenomen. 
  
De VRKI 2.0 deel B verwijst in artikel 1.1 naar het beveiligingsplan waarin de toegepaste 
referentiedocumenten moeten zijn opgenomen. 
 
Als u in uw beveiligingsplan verwijst naar document 002079 dan geldt: 
Voorschriften beheer en onderhoud: document 002079 
2.1.2 Omvang periodieke controle:  
De periodieke controle omvat alle activiteiten die nodig zijn om de technische staat van de alarmapparatuur 
vast te stellen, te beoordelen en zo nodig aan te passen (noot 2.1.2)  
Noot 2.1.2 Het is van belang om vast te stellen of de alarmapparatuur met alle daaraan gekoppelde functies 
nog past bij het risico van de gebruiker. Ook een aanvullende instructie aan de gebruiker, ter voorkoming van 
nodeloos alarm, kan onderdeel vormen van het preventief onderhoud. De registratie ten behoeve van 
beheer en onderhoud moet vooraf worden geraadpleegd, waardoor de effectiviteit van het onderhoud 
wordt bevorderd. 
2.12 Documenten  
Het erkend BORG Technisch Beveiligingsbedrijf / BORG Alarminstallateur overhandigt na het uitvoeren van 
het onderhoud een onderhoudsdocument waarin is aangegeven:  
a. naam, adres en woonplaats van beheerder/gebruiker,  
b. risico gewijzigd ja/nee,  
c. gebruik gewijzigd ja/nee,  
d. datum van de onderhoudsbeurt,  
e. globale omvang van het onderhoud door het erkend BORG Technisch Beveiligingsbedrijf / BORG 
Alarminstallateur,  
f. actualiteit waarschuwingsadressen,  
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g. naam en handtekening van de onderhouder,  
h. naam en handtekening van opdrachtgever  
 
Relevant en maatgevend is wat er in uw onderhoudscontract met de opdrachtgever is omschreven. 
In de standaard voorbeeld onderhoudscontacten staat: 
Alle wijzigingen die de risicoklasse en de bijbehorende beveiligingsmaatregelen kunnen beïnvloeden worden 
door de opdrachtgever aan het beveiligingsbedrijf schriftelijk kenbaar gemaakt. 
 
Advies: controleer wat er in uw onderhoudscontract is omschreven en handel als zodanig. 


