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Meest opvallende harmonisatieafspraken:
De bijsluiter bij het bericht is:
Een harmonisatieafspraak is een afspraak tussen certificatie-instellingen voor een eenduidige beoordeling
van een voorkomende situatie die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.
Het is dus niet de bedoeling dat de Certificatie-instellingen inhoudelijke eisen in de BORG-E en BORG-B
certificatieschema’s of daaraan verbonden onderliggende documenten te wijzigen.
Deze bevoegdheid is aan de beheerder (het CCV) na goedkeuring door het CvB criminaliteitspreventie.

Documentenbeheer:
Conform VRKI 2.0 betekent ook de bijbehorende EL-maatregelen.
Verduidelijking paragraaf 3.2.7 papieren dossiers CO3 of ME3 conform de VRKI 2.0 deel B.
Ten aanzien van het beveiligen van het eigen pand
Waarom is hier niet concreet aangegeven welke EL maatregelen worden bedoeld?
Waarschijnlijk is dat minimaal – voor het gebouwdeel waar zich de vertrouwelijke gegevens bevinden – aan:
O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 (dus aan risicoklasse 3 zoals in de huidige BORG 2005v2)

Onderwijsinstellingen:
Hiervoor kan het certificaat voor bedrijven worden gebruikt. De EL-matregelen moeten dat wel
overeenkomen zoals beschreven in hoofdstuk 6 van de VRKI 2.0
Ten aanzien van het beveiligen van onderwijsinstellingen
De opmerking dat het certificaat voor bedrijven kan worden gebruikt suggereert dat de VRKI voor bedrijven
kan worden gebruikt mede omdat wordt verwezen naar de VRKI 2.0 hoofdstuk 6

Ik vraag me af hoe men de juiste informatie voor de O, BK, EL , CO en ME voor onderwijsprojecten op de
certificaten moet vermelden.
In het BORG-E schema wordt bij documenten en richtlijnen verwezen naar de Richtlijn inbraakbeveiliging
onderwijsinstellingen.
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Voorbeeld voor een onderwijsinstelling voor het voortgezet- en hoger onderwijs (klasse 3)
Bij geconstateerde risicoklasse wordt voor het primair onderwijs klasse 2 vermeldt en voor het voortgezet,
hoger of universitair onderwijs klasse 3 vermeldt.
In de Richtlijn beperkt de openstand detectie zicht tot:
8.6 OPENSTAND DETECTIE
Nooduitgangen in de buitenschil dienen van (openstand) detectie te worden voorzien. Deuren van waarde
bergingen (compartimenten) dienen van (openstand) detectie te worden voorzien.
Hoofdstuk 6 van de VRKI voor bedrijven stelt bij EL3 onder andere:
Openstand detectie:
• Op de bereikbare ramen en deuren in de buitenschil van het pand, mits niet mechanisch beschermd; en
De projectie van de elektronische maatregelen in de richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen is voor
het basisonderwijs gelijk aan het voortgezet- en hoger onderwijs.
EL2 of EL3 vermelden is dus inhoudelijk niet juist.
Naar mijn inzicht moet het zijn: Elektronische maatregelen conform de Richtlijn.
Datzelfde geldt voor bouwkundige maatregelen. De Richtlijn stelt daar andere omschrijvingen van de
projectie voor BK- maatregelen als die gelden voor een bedrijf.
Naar mijn inzicht moet het zijn: Bouwkundige maatregelen volgens de Richtlijn
Wat niet afwijkt zijn de niveaus van AT en RE.
Advies: gebruik een bijlage bij het certificaat (de certificaten) artikel 5.3 waarin u duidelijk kunt omschrijven
wat het verschil is tussen de VRKI 2.0 voor bedrijven en de Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen.
In de ontwerpmodule 2021 op deze website is zijn de bijlagen te produceren:
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