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BORG technisch beveiligingsbedrijf degradeert naar alarminstallateur!
Nieuw certificatieschema BORG-E
Opvallende wijzigingen t.o.v. de huidige BORG 2005v2:
• Opleveringsbewijs alarminstallatie is vervallen, is nu een objectcertificaat alarminstallatie.
Niet meer omschreven in dit schema:
• Geldigheidsduur van dat objectcertificaat.
• Her-certificatie van bestaande alarminstallaties (is dit niet meer van toepassing?).
• Eisen aan bereikbaarheid van het BORG-bedrijf voor opheffen storingen.
• Beheer- en Onderhoud aan alarminstallaties.
• Artikel 5.5 uit de huidige NBRL BORG-2005v2.
• Specificatie Beeldmerk voor het BORG-bedrijf?

Wat blijft van toepassing:
• Verwijzing naar de VRKI 2.0 (waar onderhoud wel een eis is in tabel 6.3)
• Het intake-document, beveiligingsplan en Rapport van Oplevering.
Wat is nieuw:
• Verplichting om voor ieder project (nieuw en/of uitbreiding) een objectcertificaat af te
geven (geldt zowel voor E als voor B maatregelen)
• Nieuwe tabellen voor periodieke beoordelingen artikel 4.5.2
• Verplichting van het BORG bedrijf om de samenhang (conform de VRKI 2.0) te controleren?
• Detail uit Artikel 5.3:
• De vanuit de risicoanalyse geconstateerde risicoklasse en de uitgevoerde risicoklasse.
• TOELICHTING:
• Dit kan op (de achterzijde van) het certificaat staan, of in een aparte bijlage. Hierbij moet sprake zijn van een
verwijzing naar een uniek gedocumenteerd document.
• De vanuit de risicoanalyse gewenste alarminstallatie met de werkelijke geleverde alarminstallatie.
• TOELICHTING:
• Dit kan op (de achterzijde van) het certificaat staan, of in een aparte bijlage. Hierbij moet sprake zijn van een
verwijzing naar een uniek gedocumenteerd document.

• Verwijzing naar een verplicht document: de NPR-CLC/TS 50131-7:2010 (nl) waarin weer wel
onderhoud en bereikbaarheid is omschreven, zie artikel 13.2.1 en 13.3

• Verwijzing naar een verplicht document: de NEN 1010 voor het deel wat gaat over aanleg
bekabeling.
• Bijlage 1: Verificatie diploma’s aantonen kwalificaties.
Relevante vragen zijn o.a.:
• Enkele omschrijvingen in de NPR wijken af van de VRKI 2.0 of zijn tegenstrijdig.
Welke document is preferent: de NPR of de VRKI? Deze vraag is met name belangrijk bij
periodieke audits en inspecties op geleverd werk door de certificatie-instelling.
• Mag een BORG-E bedrijf ook bouwkundige maatregelen ontwerpen uitvoeren en opleveren
of moet het bedrijf daarvoor tevens over een BORG-B licentie beschikken?
• Komt er een apart certificatieschema voor onderhoud?
Advies: stel uw vragen aan de beheerder van de nieuwe certificatieschema’s (het CCV)
Piet de Haan

1

Hoogstraat 158

e-mail: dehaanadviseur@hetnet.nl

2851 BE Haastrecht

Tel: 0182-501612

website: www.dehaanadviseur.nl

