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Dit is een voorpublicatie. 

Belanghebbende partijen zoals BORG bedrijven die zich willen certificeren op ba-

sis van deze dit nieuwe certificatieschema, afnemers en verzekeraars kunnen: 

- De gelegenheid gebruiken verbeterpunten in te dienen 

- Zich voor bereiden op de implementatie van dit certificatieschema. 
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Het certificatieschema BORG Bouwkundige inbraakbeveiliging is gericht op het certifice-25 

ren van beveiligingsmaatregelen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065.  26 

 27 

Het CCV is de beheerder van het certificatieschema. Het certificatieschema heeft de in-28 

stemming van de Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie.  29 

 30 

Het certificatieschema kent overeenkomsten met andere certificatieschema’s gericht op 31 

het onder certificaat leveren van producten of diensten op het gebied van brandveilig-32 

heid en beveiliging. Dit is het gevolg van de modulaire inrichting van deze schema’s. In 33 

de definitieve versie zal het verschil tussen het basisdeel en de specifieke toevoegingen 34 

(module) en verbijzonderingen die het basisdeel tot een certificatieschema completeren 35 

zichtbaar gemaakt worden. 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid 56 

van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht. 57 

 58 
☺ Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 59 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotoko-60 
pieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 61 
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo 62 
het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 Au-63 
teurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht 64 
(Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en 65 
andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. 66 
 67 
All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in 68 
any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior 69 
written permission from the publisher. 70 
 71 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Vei-72 
ligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze 73 
uitgave zou kunnen voorkomen. 74 

 75 

VOORWOORD 
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1  INLEIDING 167 

1.1 ALGEMEEN 168 

1.1.1 DOEL 169 

Een goede inbraakbeveiliging van een bouwwerk sluit aan op het risico op inbraak. Een 170 

beveiliging bestaat uit een combinatie van bouwkundige, elektronische en organisatori-171 

sche maatregelen. 172 

Onder de bouwkundige maatregelen vallen bijdragen aan de beveiliging van de buiten-173 

zijde van een gebouw/bouwwerk, in de vorm van beveiliging van ramen en deuren (ge-174 

velelementen), complete inbraak werende gevelelementen, inbraak werend hang- en 175 

sluitwerk en rolluiken, rolhekken en compartimenteringsmaatregelen. Hierbij zijn de 176 

muren, het dak en de vloer/kruipruimte van een gebouw bepalend voor de prestatie van 177 

het niveau van de bouwkundige weerstandsklasse. Dit schema richt zich op certificatie 178 

van bouwkundige inbraakbeveiliging. 179 

 180 

Het ontwerp en de levering van bouwkundige inbraakbeveiliging maatregelen is werk 181 

voor specialisten met juiste vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Zij moeten het 182 

product dat zij leveren en de omstandigheden waarbinnen dat product zijn werk moet 183 

doen door en door kennen. 184 

 185 

Een opdrachtgever die ervoor kiest om een gebouw te laten beveiligen met gecertifi-186 

ceerde inbraakbeveiliging conform het certificatieschema BORG-B door een leverancier 187 

van bouwkundige inbraakbeveiliging (hier verder te noemen: het BORG bedrijf) kan ver-188 

trouwen op vakmanschap en een bouwkundige inbraakbeveiliging die aan de gestelde 189 

kwaliteitseisen voldoet. 190 

 191 

Het doel van het certificeren van bouwkundige inbraakbeveiliging is het verminderen 192 

van faal- en risicokosten bij afnemers welke op kunnen treden als de vermeende kwali-193 

teit niet aanwezig is. Door certificatie kunnen afnemers een gerechtvaardigd vertrou-194 

wen hebben dat geleverde Bouwkundige inbraakbeveiliging, voorzien van het certifica-195 

tiemerk, voldoen aan de gestelde eisen. 196 

 197 

Het vastleggen van de eisen aan bouwkundige inbraakbeveiliging en het beschrijven van 198 

de uitvoering van certificatie heeft als doel: 199 

- Geharmoniseerde uitvoering 200 

- Informeren van de markt hoe certificatie van bouwkundige inbraakbeveiliging 201 

ingericht is en uitgevoerd wordt. 202 

1.1.2 VERANTWOORDELIJKHEDEN 203 

Het BORG bedrijf is verantwoordelijk dat bouwkundige inbraakbeveiliging waarbij het 204 

certificatiemerk wordt toegepast aan de in het certificatieschema gestelde eisen vol-205 

doen. 206 

 207 

Het BORG bedrijf levert alle bouwkundige inbraakbeveiliging onder certificatie binnen 208 

het gecertificeerde toepassingsgebied en past daarbij het certificatiemerk toe. 209 

1.1.3 LEESWIJZER 210 

Het certificatieschema bevat: 211 
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▪ Eisen waaraan het bouwkundige inbraakbeveiliging moet voldoen, hoe dit be-212 

oordeeld dient te worden en wanneer er sprake is van (goed- en) afkeur op 213 

bouwkundige inbraakbeveiliging (hoofdstuk 2);  214 

▪ Voorwaarden voor het BORG bedrijf voor het verkrijgen en in stand houden van 215 

het productcertificaat (hoofdstuk 3); 216 

▪ Geharmoniseerde werkwijzen die de certificatie-instelling dient te hanteren bij 217 

de behandeling van een certificatieaanvraag en de instandhouding van het pro-218 

ductcertificaat (hoofdstuk 4); 219 

▪ Beschrijving van het productcertificaat dat de certificatie-instelling afgeeft aan 220 

het BORG bedrijf, het toe te passen certificatiemerk (hoofdstuk 5), en het cer-221 

tificaat dat de leverancier afgeeft aan de afnemer. 222 

1.2 TOEPASSINGSGEBIED  223 

Het toepassingsgebied is het leveren van bouwkundige inbraakbeveiliging in de vorm van 224 

beveiliging van ramen en deuren (gevelelementen), complete inbraak werende gevelele-225 

menten, inbraak werend hang- en sluitwerk en rolluiken, rolhekken en compartimente-226 

ringsmaatregelen (Zie paragraaf 1.1.1). 227 

Het BORG bedrijf hoeft niet de volledige beveiliging te leveren, uitbesteding is toege-228 

staan en of aanlevering is toegestaan (zie paragraaf 3.2.4). 229 

Het BORG bedrijf is hierbij verantwoordelijk van de geleverde bouwkundige inbraakbe-230 

veiliging inclusief de hier bij horende documentatie. 231 

De eisen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 2 232 

1.3 RELATIE MET WET- EN REGELGEVING 233 

Het certificatieschema wordt niet aangestuurd vanuit wet- en regelgeving. Het certifi-234 

catieschema is privaatrechtelijk en bevat geen wettelijke eisen. 235 

 236 

1.4 Relatieschema 237 

Overzicht van betrokken partijen bij productcertificatie: 238 



 

 

CCV-CERTIFICATIESCHEMA BORG B - Productcertificaat voor het leveren van Bouwkundige inbraakbeveiliging  

 

BORG B 

Versie: 20171218 

Pagina 7/41 

 239 
 240 

1.5 OVERGANGSREGELING 241 

Deze regeling vervangt:  242 

- BORG 2005 (versie 2+A1+C1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9) voor die delen waarin 243 

de Bouwkundige onderdelen worden beschreven.  244 

Het schema mag toegepast worden vanaf de datum van publicatie, bij een geldige licen-245 

tie van dit schema. 246 

 247 

 248 

 249 

Opdrachtgever BORG-bedrijf 

Certificatie- 

instelling 

         Het CCV (sche-

mabeheerder) 

Licentieovereenkomst 

Klachtenafhandeling die on-

voldoende door het BORG be-

drijf worden behandeld  

BORG bedrijf richt kwaliteitssysteem in 

en vraagt certificatie aan. CI beoor-

deelt periodiek het BORG bedrijf en de 

geleverde bouwkundige maatregelen  

BORG 

Certificaat bij 

Levering bouwkundige in-

braakbeveiliging 
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2  EISEN AAN PRODUCT  250 

Bij productcertificatie staan de eisen aan het onder certificaat geleverde product centraal.  251 

2.1 ALGEMEEN 252 

Alle technische en administratieve eisen waaraan het onder certificaat geleverde pro-253 

duct moet voldoen, de wijze waarop dit wordt beoordeeld, en de randvoorwaarden voor 254 

de prestatie van de bouwkundige inbraakbeveiliging, zijn opgenomen in paragraaf 2.2 en 255 

verder. 256 

 257 

In de tabellen met beveiligingsmaatregelen wordt het niveau van bouwkundige maatre-258 

gelen aangeduid met de letter BK en een cijfer. Dit cijfer heeft betrekking op de 259 

zwaarte van het niveau van de BK-maatregelen.  260 

 261 

Er zijn vier niveaus aan BK-maatregelen: 262 
- BK1: Bouwkundige maatregelen met functionerend hang- en sluitwerk en goede 263 

kwaliteit van de gevelelementen  264 
OPMERKING: 265 
BK1 is de bestaande situatie waarbij andere maatregelen (elektronisch, comparti-266 
mentering, meeneem beperkende maatregelen) uitgevoerd worden om tot de ge-267 
wenste risicoklasse te komen. 268 
BK1 maakt geen deel uit van dit certificatieschema. 269 

- BK2: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid  270 
- BK3: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid  271 
- BK4: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 10 minuten inbraakwerend-272 

heid  273 

 274 

BEOORDELINGSMETHODEN 275 

In de volgende tabellen wordt gebruikt gemaakt van de volgende beoordelingsmetho-276 

den. 277 

 278 

A Administratief Administratieve beoordeling op aanwezigheid, compleetheid en of 

juistheid van administratieve bescheiden zoals certificaten, rapporten, 

uitgangspunten e.d. 

OPMERKING. 

De beoordeling A-C en A-J kunnen alleen uitgevoerd worden als de do-

cumenten aanwezig zijn. 

 A-A Beoordeling op aanwezigheid 

 A-C Beoordeling op compleetheid  

 A-J Beoordeling op juistheid 

V Visueel Visuele beoordeling van de installatie op de eisen of visuele beoorde-

ling van de gebruiksomstandigheden. 

F  Functionele 

test 

Functionele test, om na te gaan of de gewenste functionaliteit aanwe-

zig is. 

M(x)  Meting Het uitvoeren van een meting waarbij vastgesteld wordt of de vastge-
stelde grenzen gehaald worden. M(x) verwijst naar het meetmiddel be-
schreven in paragraaf 3.2.3.  
Als visueel of administratief vastgesteld kan worden dat een meet-
waarde binnen de gestelde grenzen blijft, kan een meting achterwege 
blijven. 

 279 
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2.2 INTAKEFORMULIER/OPDRACHTDOCUMENT 280 

Vóór het uitvoeren van bouwkundige inbraakbeveiliging moeten de afspraken schriftelijk 281 

zijn vastgelegd met betrekking tot de leveringsomvang (waar wordt wat beveiligd) en de 282 

hierbij te hanteren niveau van de bouwkundige maatregelen. 283 

Het Universeel Beveiliging Intake Document (UBID) kan hierin een leidraad zijn. Andere 284 

methoden en documenten kunnen toegepast worden, mits aan onderstaande voorwaar-285 

den voldaan wordt. 286 

 287 

TOELICHTING: 288 

Het UBID legt het ontwerp van de gewenste beveiliging vast. Het UBID gaat bij 289 

de verschillende risicoklassen ervan uit dat er meerdere combinaties van orga-290 

nisatorische, bouwkundige, elektrotechnische en andere maatregelen mogelijk 291 

zijn. 292 

 293 

TABEL 2.2 OPDRACHTDOCUMENT 

BEOORDELINGSASPECT EIS WIJZE VAN BEOORDELEN 

Inhoud De onderwerpen zijn con-

form het model UBID (nog te 

publiceren). 

A-C 

Vrijgave Bij beveiligingsklasse 3 en 4 

de handtekening van de ver-

zekeringsmaatschappij. 

A-A 

2.3 MUREN, DAKEN EN KRUIPRUIMTEN 294 

2.3.1 RANDVOORWAARDEN 295 

De prestatie van de geleverde inbraakbeveiliging kent een aantal randvoorwaarden met 296 

betrekking tot muren, daken, kruipruimten en vloeren. Deze moeten minimaal op het-297 

zelfde niveau liggen als de aan te brengen inbraakbeveiliging. Indien hier niet aan vol-298 

daan wordt, moet overwogen worden in welke mate muren en daken die niet voldoen 299 

aangepast kunnen worden, of dat overgestapt moet worden op een andere combinatie 300 

van beveiligingsmaatregelen, zodat onder certificaat geleverd kan worden. 301 

2.3.2 EISEN MUREN 302 

 303 

TABEL 2.3 - MUREN   

 3 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

5 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

10 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

Betonmuur, 

betonwand 

Min. 60 mm dik, met be-

wapening 

Min. 70 mm dik, met be-

wapening 

Min. 80 mm dik, met be-

wapening 

Wijze van 

beoordelen 

Administratief (juist-

heid) verklaring van de 

bouwer of bouwkundig 

expert 

Administratief (juist-

heid) verklaring van de 

bouwer of bouwkundig 

expert 

Administratief (juist-

heid) verklaring van de 

bouwer of bouwkundig 

expert 

Stenen 

muur 

Halfsteens muur van ge-

bakken steen of muur 

van kalkzandsteen, min. 

100 mm dik 

Halfsteens muur van ge-

bakken steen of muur 

van kalkzandsteen, min. 

100 mm dik 

Halfsteens muur van ge-

bakken steen of muur 

van kalkzandsteen, min. 

200 mm dik 
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TABEL 2.3 - MUREN   

 3 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

5 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

10 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

Wijze van 

beoordelen 

Meting (M1) Meting (M1) Meting (M1) 

Metalstud, spaanplaat, gipsbeton, gasbeton, hout of ander eenvoudig doordringbare wan-
den. 
Deze worden aangepast zoals in tabel 2.4 aangegeven aan de niet aanvalszijde. 

 304 

TABEL 2.4 – NOODZAKELIJKE AANPASSINGEN   

3 minuten inbraakwerend-

heid  

• Staalplaat 1 mm, of gelijkwaardige raamwerkvullingen 
zoals strekmetaal, gelast in gelast raamwerk van kokers 
25x25 mm, max. h.o.h. 140 mm, max 1000 mm zonder 
tussenstijl. 

• Raamwerken dienen aan 2 tegenoverliggende zijden 
aan een vast constructiedeel te worden bevestigd (bijv. 
muur-muur of vloer-plafond) 

• Bevestiging min. M6 schroeven of bouten, lengte 60 mm 
h.o.h. 400 mm 

5 minuten inbraakwerend-

heid  

• Staalplaat 1 mm, of gelijkwaardige raamwerkvullingen 
zoals strekmetaal, gelast in gelast raamwerk van kokers 
30x30 mm, max. h.o.h. 150 mm, max 1000 mm zonder 
tussenstijl. 

• Raamwerken dienen aan 2 tegenoverliggende zijden 
aan een vast constructiedeel te worden bevestigd (bijv. 
muur-muur of vloer-plafond) 

• Bevestiging min. M6 schroeven of bouten, lengte 60 mm 
h.o.h. 400 mm 

10 minuten inbraakwerend-

heid  

• Staalplaat 1 mm, of gelijkwaardige raamwerkvullingen 
zoals strekmetaal, gelast in gelast raamwerk van kokers 
30x30 mm, max. h.o.h. 150 mm, max 1000 mm zonder 
tussenstijl. 

• Raamwerken dienen aan 2 tegenoverliggende zijden 
aan een vast constructiedeel te worden bevestigd (bijv. 
muur-muur of vloer-plafond) 

• Bevestiging min. M6 schroeven of bouten, lengte 60 mm 
h.o.h. 400 mm 

2.3.3 DAKEN 305 
  306 
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TABEL 2.5- DAKEN  

 3 MINUTEN 
INBRAAKWERENDHEID  

5 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

10 MINUTEN  
INBRAAKWERENDHEID  

solide dak 

(> 2 mm) 

 

Toegestaan Toegestaan Toegestaan 

Wijze van 

beoordelen 

V, M1, M3 V, M1, M3 V, M1, M3 

dun meta-

len dak, zo-

als dak met 

warm dak-

profiel 

(< 2 mm) 

Toegestaan Niet toegestaan voor be-

reikbare daken, partiële 

beveiliging d.m.v. com-

partimentering benodigd 

Niet toegestaan, partiële 

beveiliging d.m.v. com-

partimentering benodigd 

Wijze van 

beoordelen 

M1, M2 N.v.t N.v.t 

2.3.4 KRUIPRUIMTEN 307 

Voor vloeren zonder kruipruimten gelden geen prestatie-eisen voor de verschillende 308 

Bouwkundige-niveaus.  309 

Voor vloeren met een kruipruimte die via een naburig pand te bereiken zijn, geldt dat 310 

de kruipruimte op niveau BK4 beveiligd moet worden. Voor kwetsbare vloeren, waaron-311 

der houten vloeren, geldt dat hier passende maatregelen genomen moeten worden 312 

waarvan, met bewijs, aannemelijk gemaakt wordt dat hier hetzelfde niveau van in-313 

braakwerendheid bereikt wordt. 314 

2.4 GEVELELEMENTEN 315 

2.4.1 BEREIKBAARHEID 316 

Gevelelementen die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn, moeten een beveiligingsniveau 317 

hebben, zoals aangegeven in tabel 2.6. 318 

Dit geldt ook voor openingen onder het maaiveld. 319 

NEN 5087 is eveneens van toepassing voor gevelelementen die aangepast worden om aan 320 

het gewenste beveiligingsniveau te voldoen. 321 

 322 

OPMERKING. 323 

Bestaande gevelelementen kunnen door het juiste hang- en sluitwerk en waar 324 

nodig door aanpassingen van de vlakvulling op het gewenste beveiligingsniveau 325 

gebracht worden, zie paragraaf 2.6.3 en 2.6.4. 326 

2.4.2 GEVELELEMENTEN (NIEUW) 327 

Bij nieuwbouw en renovatie kan de inbraakwerendheid bereikt worden door een com-328 

pleet gevelelement te monteren. 329 
  330 
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TABEL 2.6 - GEVELELEMENTEN 

 BK2 BK3 BK4 

Van toepas-

sing zijnde 

normen 

NEN 5096; (hele gevelele-

ment)  

NEN 5096; (hele gevelele-

ment) 

NEN-EN 1627 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat onder accredi-

tatie op basis van NEN 

5096 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat onder accredi-

tatie op basis van NEN 

5096 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat onder accredi-

tatie op basis van NEN-

EN 1627 

Montage Montage instructies le-

verancier 

Montage instructies le-

verancier 

Montage instructies le-

verancier 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Verklaring installateur 

A-A 

Verklaring installateur 

A-A 

Verklaring installateur 

 331 

Een Attest met productcertificaat is een onder accreditatie uitgebracht productcertifi-332 

caat. Het document geeft aantoonbaarheid aan op enerzijds het voldoen van het type 333 

aan de prestatie-eis (attest), anderzijds de conformiteit van geleverde gevelelementen 334 

met de vastgestelde prestatie (productiecontrole). 335 

Het voldoen aan de eis kan worden aangetoond met bijvoorbeeld certificering volgens 336 

BRL 3104. Gelijkwaardige oplossingen of certificatie volgens een ander certificatie-337 

schema is toegestaan, mits aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: onder accredi-338 

tatie, en passend bij de prestatie-eis. 339 

2.4.3 AANPASSEN GEVELELEMENTEN 340 

Gevelelementen die niet aan de gewenste prestatie voldoen, kunnen op verschillende 341 

wijzen aangepast worden: 342 

- Hang- en sluitwerk 343 

- Vlakvullingen 344 

- Barrierestangen, hekwerk, tralies ed.  345 

2.6.4 HANG- EN SLUITWERK 346 
 347 

TABEL 2.7 – HANG EN SLUITWERK 

 BK2 BK3 BK4 

Van toepas-

sing zijnde 

normen1 

NEN 5089 NEN 5089 NEN-EN 1627 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat onder accredi-

tatie op basis van NEN 

5089 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat onder accredi-

tatie op basis van NEN 

5089 

A-A 

Attest met product-

certificaat onder ac-

creditatie op basis 

van NEN -EN 1627 

Montage Montage instructies le-

verancier 

Montage instructies le-

verancier 

Montage instructies 

leverancier 

                                                   
1 Eisen voor elektronisch bediend hang- en sluitwerk in klasse BK2 en BK3 zijn opgenomen in SKG AE 3104. Denk hierbij 

aan elektromagnetische sloten & sluitplaten en mechatronische cilinders. 
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TABEL 2.7 – HANG EN SLUITWERK 

 BK2 BK3 BK4 

Beveiligingsrichtlijn 

CCV  

Beveiligingsrichtlijn 

CCV 

 

Wijze van 

beoordelen 

Visueel, M1 Visueel, M1 Visueel, M1 

2.4.5 VLAKVULLINGEN 348 

Vlakvullingen mogen niet vanaf de buitenkant te verwijderen zijn. 349 

 350 

TABEL 2.7 - GLAS 

 BK2 BK3 BK4 

Uitvoering P4 A volgens NEN-EN:356 

of 

Isolatieglas waarvan mi-

nimaal één glasblad be-

staat uit enkel glas, niet 

zijnde draadglas met 

breukgedrag “A” volgens 

NEN-EN:12600 

of 

isolatieglas dat bestaat 

uit minimaal twee glas-

bladen van gelaagd glas 

waarvan elke glasplaat 

breukgedrag “A” heeft 

volgens NEN-EN:12600 

P5 A volgens NEN-EN:356 P6 B volgens NEN-

EN:356 

 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Verklaring leverancier of 

kopie van verklaring fa-

brikant 

A-A 

Verklaring leverancier of 

kopie van verklaring fa-

brikant 

A-A 

Verklaring leverancier 

of kopie van verklaring 

fabrikant 

 351 

TABEL 2.8 – ANDERE MATERIALEN 

 BK2 BK3 BK4 

Uitvoering Op dit moment is hiervoor nog een eenduidige informatie beschikbaar. In een 

latere versie van dit certificatieschema kan het mogelijk opgenomen worden. 

 352 

TABEL 2.9 – BARRIERESTANGEN, HEKWERK, TRALIES ED. 

 BK2 BK3 BK4 

Uitvoering Op dit moment is hiervoor nog een eenduidige informatie beschikbaar. In een 

latere versie van dit certificatieschema kan het mogelijk opgenomen worden. 

 353 

 354 

 355 
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2.5 ROLLUIKEN, ROLHEKKEN EN SCHAARHEKKEN 356 

 357 

OPMERKING: 358 

In onderstaande tabellen wordt waar rolluik wordt genoemd ook rolhekken en schaar-359 

hekken bedoeld. 360 

 361 

TABEL 2.10-B – ROLLUIKEN 

Toepassing vóór het gevelelement 

 BK2 BK3 BK4 

Van toepas-

sing zijnde 

normen 

NEN:5096  NEN:5096 of  

NEN-EN 1627 

 

NEN-EN 1627 t/m 

NEN-EN 1630 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat,  

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat 

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A 

Attest met product-

certificaat 

Montage2 Montage instructies le-

verancier en NCP Rol-

luiken regeling 

Montage instructies le-

verancier en NCP Rol-

luiken regeling 

Montage instructies 

leverancier en NCP 

Rolluiken regeling 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

A-A 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

A-A  

Certificaat op basis 

van NCP Rolluiken re-

geling 

 362 

TABEL 2.10-C – ROLLUIKEN 

Bij toepassing op max. 20 cm achter het gevelelement met uitzondering van volglasdeu-

ren, schuifdeuren en naar buiten draaiende deuren, dan toepassen de norm van het ge-

velelement. 

 BK2 BK3 BK4 

Van toepas-

sing zijnde 

normen 

NCP/Romazo Rolluiken-

matrix 

NCP/Romazo Rolluiken-

matrix 

NCP/Romazo Rollui-

kenmatrix 

Wijze van 

beoordelen 

A-A, A-J 

Attest met productcer-

tificaat,  

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A, A-J 

Attest met productcer-

tificaat,  

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A, A-J 

Attest met product-

certificaat 

Montage3 Montage instructies le-

verancier en NCP Rol-

luiken regeling 

Montage instructies le-

verancier en NCP Rol-

luiken regeling 

Montage instructies 

leverancier en NCP 

Rolluiken regeling 

Wijze van 

beoordelen 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

Certificaat op basis 

van NCP Rolluiken re-

geling 

 363 

                                                   
2 De zwaarste eis geldt  

3 De zwaarste eis geldt  
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TABEL 2.10-C – ROLLUIKEN 

Bij toepassing meer dan 20 cm achter de gevel 

 BK2 BK3 BK4 

Van toepas-

sing zijnde 

normen 

NEN 5096 

 

NEN:5096 of 

EN 1627-30 

 

NEN-EN 1627 t/m 

NEN-EN 1630 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat,  

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A 

Attest met productcer-

tificaat 

Of  

Attest en verklaring 

van installateur 

A-A 

Attest met product-

certificaat 

Montage  Voorschriften leveran-

cier en Romazo voor-

schriften 

Voorschriften leveran-

cier en Romazo voor-

schriften 

Voorschriften leve-

rancier en Romazo 

voorschriften 

Wijze van 

beoordelen 

A-A 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

A-A 

Certificaat op basis van 

NCP Rolluiken regeling 

A-A  

Certificaat op basis 

van NCP Rolluiken re-

geling 

2.6 COMPARTIMENTERING (CM) 364 

 365 

Een compartiment is een ruimte in een gebouw, die voorzien is van een bouwkundige 366 

schil (niet de buitenste schil). Deze ruimte kan beveiligd worden met bouwkundige in-367 

braakbeveiliging zoals hierboven in dit hoofdstuk beschreven. 368 

 369 

Er zijn vier niveaus aan CM-maatregelen: 370 
- CM1: Compartimentering waarvan geen prestatie-eis voor inbraakwerendheid is be-371 

paald 372 
OPMERKING: 373 
CM1 is de bestaande situatie waarbij andere maatregelen uitgevoerd worden om 374 
tot risicoklasse 1 te komen. 375 
CM1 maakt geen deel uit van dit schema. 376 

- CM2: Compartimentering met prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid  377 
- CM3: Compartimentering met prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid  378 
- CM4: Compartimentering met prestatie-eis van 10 minuten inbraakwerendheid  379 

TOELICHTING 380 

Deze indeling sluit aan op de indeling in de Verbeterde Risicoklasse (VRKI 2.0). 381 

 382 

De prestatie-eisen komen overeen met de prestatie-eisen voor met bouwkundige maat-383 

regelen en worden hier niet verder uitgewerkt. 384 
- BK2: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 3 minuten inbraakwerendheid  385 
- BK3: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 5 minuten inbraakwerendheid  386 
- BK4: Bouwkundige maatregelen met prestatie-eis van 10 minuten inbraakwerend-387 

heid  388 

 389 

OPMERKING: 390 

Er ligt wel een administratieve eis om bij oplevering bewijs te verstrekken hoe CM 391 

maatregelen ingevuld zijn. 392 

2.7 KLUIS 393 

 394 
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TABEL 2.11 - KLUIZEN 

 BK2 BK3 BK4 

Prestatie-

eis 

3 minuten inbraakwe-

rend 

5 minuten inbraakwe-

rend 

10 minuten inbraak 

werend 

Van toepas-

sing zijnde 

normen 

Geen inschaling of 
NEN-EN 14450 

NEN-EN 1143-1  NEN-EN 1143 dekkings-

indicatie* komt over-

een met op te bergen 

waarde. 

Wijze van 

beoordelen 

Getest door Europees 
geaccrediteerd testin-
stituut conform NEN-
EN:14450 

Getest door Europees 
geaccrediteerd testin-
stituut conform NEN-
EN:1143-1 

Getest door Europees 

geaccrediteerd testin-

stituut conform NEN-

EN:1143-1 

Montage 

voor klui-

zen lichter 

dan 1.000 

kg 

Zie bijlage 2 van VRKI 2.0 (voorlopig) 

Wijze van 

beoordelen 

V, M1 V, M1 V, M1 

 395 

2.8 ADMINISTRATIEVE BESCHEIDEN 396 

Het BORG bedrijf voorziet bij oplevering de opdrachtgever van de volgende documenta-397 

tie: 398 

- Een overzicht/beschrijving van de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging op 399 

voldoende detailniveau, met een overzicht van het gewenste niveau van bouw-400 

kundige maatregelen ten opzichte van het gerealiseerde niveau van deze bouw-401 

kundige beveiligingen. 402 

OPMERKING: 403 

Mogelijk dient hierbij detaillering per gevelelement plaats te vinden. 404 

- Alle documentatie die bij de ingekochte geleverde bouwkundige maatregelen 405 

hoort (waar van toepassing). 406 

- Gebruiksinstructies en onderhoudsinstructies (waar van toepassing). 407 

- Een certificaat conform paragraaf 5.3. 408 

 409 

 410 

 411 

  412 
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3  VOORWAARDEN VOOR CERTIFI-413 

CATIE 414 

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven waaraan het BORG bedrijf moet voldoen om 415 

onder certificatie te werken.  416 

3.1 ALGEMEEN 417 

Het BORG bedrijf dient continu aan de certificatie-instelling te kunnen aantonen dat 418 

voldaan wordt aan de eisen aan kwaliteitsborging (paragraaf 3.2) en de voorwaarden bij 419 

aanvraag en in stand houden (paragraaf 3.3), genoemd in het certificatieschema.  420 

Het BORG bedrijf voorziet de certificatie-instelling van alle opgevraagde informatie en 421 

gegevens. Het niet nakomen hiervan kan leiden tot de sancties beschreven in paragraaf 422 

4.9 (schorsing) en 4.10 (intrekking). 423 

3.2 EISEN AAN HET KWALITEITSYSTEEM 424 

Bij productcertificatie gaat het primair om het voldoen aan de eisen zoals beschreven in 425 

hoofdstuk 2. Het kwaliteitssysteem4 heeft hierbij een ondersteunend karakter, gericht 426 

op het continu borgen van de kwaliteit van de onder certificaat geleverde inbraakbevei-427 

liging. 428 

In de volgende paragrafen zijn de eisen aan het kwaliteitssysteem verder uitgewerkt. 429 

3.2.1 ORGANISATIE EN VERANTWOORDELIJKHEDEN 430 

Het BORG bedrijf beschikt over een overzicht van de medewerkers5 van wie het werk 431 

van invloed is op de kwaliteit van de te leveren inbraakbeveiliging. 432 

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze medewerkers en hiërarchi-433 

sche verbanden, zijn vastgelegd. 434 

De medewerkers zijn op de hoogte van het kwaliteitssysteem, werken volgens het kwali-435 

teitssysteem en worden geïnformeerd over wijzigingen. 436 

3.2.2 KWALIFICATIES 437 

De kwaliteit van het geleverde werk is sterk afhankelijk van de vakbekwaamheid van 438 

het personeel: de juiste mensen moeten het juiste werk doen. 439 

Het BORG bedrijf dient van medewerkers - betrokken bij taken aangegeven in het certi-440 

ficatieschema - vast te stellen dat aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. Voor de ge-441 

noemde taken wordt uitsluitend gekwalificeerd personeel ingezet. 442 

 443 

Kwalificaties worden bijgehouden en geregistreerd. Jaarlijks wordt geëvalueerd of nog 444 

steeds aan de kwalificatie-eisen wordt voldaan. 445 

 446 

Aan het BORG-bedrijf is ten minste één persoon verbonden die in het bezit is van één 447 

van de hierna genoemde diploma’s ‘technicus’ en een ‘verklaring omtrent het gedrag’ 448 

zoals bedoeld in de Wet justitiële gegevens, artikel 28. 449 

 450 

 451 

 452 

 453 

                                                   
4 Inrichting en omvang van het kwaliteitssysteem zijn sterk afhankelijk van o.a. het product of dienst  en de omvang van 

de organisatie. In het algemeen geldt: zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. 

5 Met medewerkers wordt in deze subparagraaf ook ingehuurd personeel bedoeld (zie ook paragraaf 3.2.5). 
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Diploma Eindtermen 

Technisch Beheerder 

Mechanische Beveiliging (TBMB) 

Eindtermen Technisch Beheerder Mechanische Bevei-

liging (TBMB)  

Technicus Beveiligingsinstallaties (TBV) Document D02/163 ‘Eindtermen Technicus Beveili-

gingsinstallaties (TBV) 

 454 

Voor rolluiken geldt: 455 

Diploma Eindtermen 

Technisch beheerder Rolluiken beveili-

ging (TBRB) 

Eindtermen Technische Beheerder Rolluiken beveili-

ging (bron?) 

 456 

OPMERKING: 457 

De leverancier kan aantoonbaar maken dat een medewerker aan de vereiste competenties 458 

voldoet door een diploma te overleggen dat is afgegeven door een organisatie die examens 459 

afneemt.  460 

 461 

Het BORG-bedrijf zorgt ervoor dat de medewerkers door middel van het volgen van op-462 

leidingen, training of andere maatregelen, zoals producttrainingen aan de criteria voor 463 

vakbekwaamheid voldoen.  464 

3.2.3 MEETMIDDELEN 465 

 466 

 Meetmiddel Meting 
Nauwkeurigheid 

van de meting 

Formele 

kalibratie 

M1 Rolmaat, duim-

stok,  

elektronische af-

standsmeter 

Positie hang- 

en sluitwerk, 

dikte gebruikte 

en te gebruiken 

materialen 

Handelskwaliteit NEE 

M2 Schuifmaat Dikte glas  Handelskwaliteit NEE 

3.2.4 UITBESTEDEN 467 

Het BORG bedrijf mag werkzaamheden uitbesteden aan een onderaannemer. 468 

Het BORG bedrijf moet aan de hand van de eisen in paragraaf 3.2 en de eisen in hoofd-469 

stuk 2 vooraf beoordelen of de onderaannemer geschikt is voor het uitvoeren van het 470 

specifieke uit te besteden werk. 471 

Indien de onderaannemer de werkzaamheden onder een geldige certificatie uitvoert 472 

mag de leverancier aannemen dat de onderaannemer geschikt is voor het uitvoeren van 473 

het uitbestede werk.  474 

 475 

Bij inkoop en aanleveren controleert het BORG bedrijf of de geleverde producten vol-476 

doen, inclusief de administratieve bescheiden, aan de gestelde eisen. 477 

Het BORG bedrijf mag gebruik maken van bouwkundige inbraakbeveiliging die door de 478 

opdrachtgever aangeleverd worden (bijvoorbeeld een rolluik). 479 

 480 

Het BORG bedrijf is en blijft bij uitbesteding, inkoop en aanlevering verantwoordelijk 481 

voor de kwaliteit van de volledige combinatie van bouwkundige beveiligingsmaatrege-482 

len. 483 

3.2.5 INHUUR  484 

Het BORG bedrijf mag personeel inhuren om de werkzaamheden te verrichten.  485 
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Hierbij zijn de eisen uit paragraaf 3.2.2 van toepassing. 486 

3.2.6 PRIMAIRE PROCESSEN 487 

Het BORG bedrijf maakt aantoonbaar dat de primaire bedrijfsprocessen in voldoende 488 

mate geborgd en geïmplementeerd zijn (bijvoorbeeld in de vorm van procedures en 489 

werkinstructies) zodat de kwaliteit van geleverde inbraakbeveiliging geborgd is. 490 

3.2.7 DOCUMENTBEHEER, REGISTRATIES EN ARCHIVERING 491 

Het BORG bedrijf beschikt over de volgende documentatie: 492 

▪ De documenten genoemd in paragraaf 6.3, inclusief hierin genoemde documen-493 

ten; 494 

▪ De schriftelijke procedures en werkinstructies volgend uit het certificatie-495 

schema; 496 

▪ Werkinstructies, voorschriften en (eventuele) certificaten van de producent van 497 

de ingekochte componenten en materialen, waar van toepassing. 498 

Het BORG bedrijf blijft op de hoogte van wijzigingen in deze documenten en informeert 499 

zijn medewerkers hierover. 500 

Het BORG bedrijf beschikt over de volgende registraties: 501 

▪ Overzicht van medewerkers6, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 502 

hiërarchische verbanden (§ 3.2.1); 503 

▪ Kwalificaties van het personeel (§ 3.2.2); 504 

▪ Klachten (§ 3.2.8); 505 

▪ Correcties en corrigerende maatregelen (§ 3.2.9); 506 

▪ Resultaten van evaluaties (§ 3.2.10); 507 

▪ Documenten (bijvoorbeeld contract, bevestiging van een opdracht, eigen regi-508 

stratie van een mondelinge opdracht, e-mail) waarin de opdracht van de eind-509 

klant aan het BORG bedrijf is vastgelegd. 510 

Het BORG bedrijf zorgt voor een overzichtelijke archivering van alle gegevens en docu-511 

menten die betrekking hebben op de eisen zoals gesteld in het certificatieschema. Het 512 

BORG bedrijf houdt een registratie bij van certificaten en verklaringen gekoppeld aan 513 

adresgegevens van de eindklant.  De gegevens dienen voor een periode van minimaal 5 514 

jaar7 bewaard te blijven. Voor niet meer bestaande objecten is archivering niet langer 515 

van toepassing. 516 

3.2.8 KLACHTEN 517 

Het BORG bedrijf heeft een schriftelijke procedure voor klachten, klachtanalyse en het 518 

nemen van corrigerende maatregelen om herhaling te voorkomen.  519 

Het BORG bedrijf bevestigt klachten binnen maximaal twee weken schriftelijk aan de 520 

klagende partij. Het BORG bedrijf handelt de klacht binnen maximaal twee maanden af 521 

en stuurt hiervan een schriftelijk bericht aan de klagende partij. In het schriftelijke be-522 

richt vermeldt het BORG bedrijf of de klacht terecht is en zo ja, welke maatregelen het 523 

BORG bedrijf heeft genomen of gaat nemen.  524 

Bij een storing aan het geleverde product handelt het BORG bedrijf de klacht binnen 2 525 

maal 24 uur af en stuurt hiervan een bericht aan de klagende partij. In het bericht ver-526 

meldt het BORG bedrijf of de klacht terecht is en zo ja, welke maatregelen het BORG 527 

bedrijf heeft genomen of gaat nemen. 528 

                                                   
6 Waarmee ook ingehuurd personeel wordt bedoeld (zie paragraaf 3.2.5) en personeel dat de verificatie uitvoert (para-

graaf 3.2.10) 

7 In verband met wetgeving kunnen voor bepaalde documenten langere bewaartermijnen gelden. 
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3.2.9 HERSTEL EN CORRIGERENDE MAATREGELEN 529 

Het BORG bedrijf heeft een schriftelijke procedure voor herstel en corrigerende maatre-530 

gelen. 531 

Bij geconstateerde fouten en afwijkingen zorgt het BORG bedrijf naast herstel ook voor 532 

corrigerende maatregelen. Corrigerende maatregelen zijn gericht op het voorkomen van 533 

het opnieuw optreden van de fout. 534 

Bij afwijkingen vastgesteld door de certificatie-instelling gelden specifieke condities, 535 

zie paragraaf 4.8.3 en paragraaf 4.8.7. 536 

3.2.10 EVALUATIE 537 

Het BORG bedrijf kan aantonen dat blijvend aan alle voorwaarden genoemd in dit 538 

hoofdstuk (voorwaarden voor certificatie) en hoofdstuk 2 (eisen aan product) voldaan 539 

wordt. Hiervoor wordt ten minste gebruik gemaakt van: 540 

▪ Analyse van klachten; 541 

▪ Periodiek toetsen van werkzaamheden van uitvoerende medewerkers tegen de 542 

voorgeschreven werkwijzen. 543 

▪ Periodiek toetsen van het kwaliteitssysteem op een effectieve implementatie. 544 

3.3 VOORWAARDEN BIJ AANVRAAG EN INSTANDHOUDEN 545 

3.3.1 GEGEVENS BIJ AANVRAAG 546 

Het BORG bedrijf biedt de certificatie-instelling bij aanvraag de volgende gegevens aan: 547 

▪ Een bewijs van wettelijke registratie8  548 

▪ Een verklaring van een hiertoe bevoegd persoon dat het BORG bedrijf zich zal 549 

houden aan de in het certificatieschema genoemde eisen, voorwaarden en ver-550 

plichtingen; 551 

▪ Het werkgebied, met mogelijke deelgebieden, waarvoor certificatie wordt aan-552 

gevraagd; 553 

▪ De eventuele aanwezigheid van meerdere vestigingen voor het leveren van de 554 

inbraakbeveiliging. 555 

Het BORG bedrijf voorziet verder de certificatie-instelling op diens verzoek van alle no-556 

dige informatie en gegevens (zie paragraaf 4.3). 557 

3.3.2 STATUS GEDURENDE DE AANVRAAG 558 

Tot het moment dat de initiële beoordeling is afgesloten met een positief besluit (zie 559 

paragraaf 4.4), is het niet toegestaan enige verwijzing te publiceren naar de aanvraag 560 

voor certificatie. In individuele contacten en contracten mag hier wel naar worden ver-561 

wezen. 562 

3.3.3 BEZOEKEN OP LOCATIE 563 

Het BORG bedrijf draagt zorg dat het personeel van of namens de certificatie-instelling 564 

toegang heeft tot de locatie(s) waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, of zijn uit-565 

gevoerd. 566 

3.3.4 PLANNING 567 

Het BORG bedrijf voorziet de certificatie-instelling van planningsgegevens over te leve-568 

ren inbraakbeveiliging, zodat de certificatie-instelling haar eigen activiteiten kan in-569 

plannen. De mate van detaillering vindt plaats in onderling overleg. 570 

                                                   
8 In Nederland is dat inschrijving bij de Kamer van Koophandel, aantoonbaar door een geldig uittreksel. 
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3.3.5 WIJZIGINGEN 571 

Het BORG bedrijf meldt relevante veranderingen in de organisatie tijdig bij de certifica-572 

tie-instelling, zoals: 573 

▪ Fusies en overnames; 574 

▪ Wijzigingen in de organisatie; 575 

▪ Wijzigingen in het kwaliteitssysteem, die van invloed zijn op de  576 

o Kwaliteit van de inbraakbeveiliging; 577 

o Borging van de kwaliteit van de inbraakbeveiliging; 578 

o Uitvoering van het certificatieschema;  579 

▪ Wijzigingen in de inhoud en de status van andere certificaten (voor zover van 580 

invloed op uitvoering van het certificatieschema). 581 
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4  UITVOERING VAN CERTIFICATIE 582 

4.1 EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 583 

4.1.1 ALGEMEEN 584 

Certificatie-instellingen kunnen certificatiecontracten sluiten de het BORG bedrijf als 585 

zij voor het certificatieschema een licentieovereenkomst9 hebben met het CCV.  586 

 587 

Dit certificatieschema gaat uit van geharmoniseerde uitvoering onder NEN-EN–ISO/IEC 588 

17065. Hierbij geldt dat vanuit de accreditatieorganisatie hieraan verbonden documen-589 

ten en interpretaties op nationaal en internationaal niveau van toepassing zijn. 590 

Bij de uitvoering van dit certificatieschema hanteert de certificatie-instelling NEN-EN-591 

ISO/IEC 17065 en implementeert deze volledig, aangevuld met de bepalingen uit dit cer-592 

tificatieschema. Waar dit schema geen detaillering geeft, dient de certificatie-instelling 593 

zelf de noodzakelijk detaillering te implementeren. De certificatie-instelling stelt de 594 

schema-beheerder hiervan in kennis door het onderwerp voor harmonisatie in te dienen. 595 

Certificatie-instellingen kunnen, voor zover niet strijdig met dit certificatieschema, hun 596 

eigen reglementen en procedures voor productcertificatie toepassen. Indien er strijdig-597 

heid is met bepalingen uit dit certificatieschema, is dit certificatieschema bindend. In 598 

die situatie waarbij er strijdigheid is op uitvoering maar hetzelfde doel wordt nage-599 

streefd is het certificatieschema niet bindend. Voorwaarde hierbij is dat dit schriftelijk 600 

tussen CCV en de certificatie-instelling wordt vastgelegd.  601 

4.1.2 KWALIFICATIES 602 

4.1.2.1 ALGEMEEN 603 

 604 

Het personeel van de certificatie-instelling wordt gekwalificeerd op basis van de ver-605 

eiste competenties. Competenties zijn gebaseerd op aantoonbaar “kennen” en “kun-606 

nen”.  607 

 608 

De certificatie-instelling kan voor het kwalificeren aanvullende eisen stellen met be-609 

trekking tot diploma’s, opleiding, werkervaring, etc. om hiermee meer zekerheid te 610 

krijgen dat aan de vereiste competenties voldaan kan worden. Het ontslaat de certifica-611 

tie-instelling niet van de verplichting om basis van eigen waarnemingen (o.a. waarne-612 

men in het veld, interviews, beoordeling rapporten, collegiale toets) zelf het beeld te 613 

vormen dat aan de gestelde competenties voldaan wordt. 614 

 615 

De certificatie-instelling stelt voor nieuw te kwalificeren certificatiepersoneel een op-616 

leidingsprogramma vast, gericht op het voldoen aan de gestelde competenties. 617 

 618 

De certificatie-instelling stelt voor iedere gekwalificeerde medewerker een programma 619 

vast voor het monitoren en evalueren van de gestelde competenties. Dit programma 620 

wordt planmatig onderhouden. Certificatiepersoneel dat direct betrokken is bij certifi-621 

catiebeoordelingen (auditoren, inspecteurs) wordt minimaal een maal per drie jaar ge-622 

monitord. 623 

 624 

                                                   
9 De modelovereenkomst voor certificatie-instellingen is gepubliceerd op de website van het CCV: www.hetccv.nl   
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In het certificatieschema zijn de algemene competenties vastgelegd voor auditoren en 625 

inspecteurs  626 

De certificatie-instelling dient de competenties in voldoende mate te detailleren, pas-627 

send bij de eigen organisatie om aan de eisen van NEN-EN-ISO/IEC 17065 te voldoen. Dit 628 

geldt niet alleen voor de betrokken auditoren, inspecteurs en eventuele vakdeskundi-629 

gen, maar voor al het certificatiepersoneel betrokken bij het certificatieproces, zoals 630 

(maar niet beperkt tot): 631 

- behandelen van de aanvraag, offerte; 632 

- kwalificeren van het certificatiepersoneel; 633 

- monitoren van het certificatiepersoneel; 634 

- review van audit rapporten; 635 

- beslissing; 636 

- administratieve verwerking van certificaten; 637 

- behandelen van klachten. 638 

 639 

De certificatie-instelling legt het voldoen aan de vereiste competenties van het betrok-640 

ken personeel (inspecteurs en ander technisch personeel betrokken bij het uitvoeren 641 

van inspecties) vast, met de onderbouwing hiervan. 642 

 643 

De certificatie-instelling stelt per betrokken medewerkers een matrix op waarin vastge-644 

legd is voor welke activiteiten de medewerker ingezet kan worden. 645 

4.1.2.2 KWALIFICATIE-EISEN UITVOEREN AUDIT 646 

Voor het uitvoeren van: 647 

- De beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitsborgingsys-648 

teem (audit); 649 

- De beoordeling van de procedures voor gebruik van het certificatiemerk, 650 

zijn minimaal de volgende kwalificatie-eisen van toepassing; 651 

- De eisen volgens NEN-EN-ISO/IEC 17021-1 annex A (table of knowledge and 652 

skills); 653 

- Kennis en kunnen conform de eindtermen volgens Document D02.163 eindter-654 

men Technicus Beveiligingsinstallatie, vigerende versie (zie hiervoor de desbe-655 

treffende functie in paragraaf 3.2.2); 656 

- Kan beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde 657 

afwijking zijn; 658 

- Kan bevindingen en afwijkingen toe lichten en communiceren met het BORG be-659 

drijf; 660 

- Kan de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijke 661 

rapporteren; 662 

- Kennis van en kunnen werken met het certificatieschema; 663 

4.1.2.3 KWALIFICATIE-EISEN UITVOEREN PRODUCTGERICHTE BEOORDELING 664 

Voor het uitvoeren van: 665 

• Beoordeling van de opgeleverde installatie; bouwkundige beveiliging Beoorde-666 

len primaire proces = de wijze opgeleverd is; 667 

• Beoordelen technische voorzieningen; 668 

• Verificatie van projectdossiers; 669 

• Verificatie van Programma’s van Eisen en Rapporten van Oplevering; 670 

zijn minimaal de volgende kwalificatie-eisen van toepassing: 671 
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- Kennis en kunnen conform de eindtermen volgens Document D02.163 eindter-672 

men Technicus Beveiligingsinstallatie, vigerende versie (zie hiervoor de desbe-673 

treffende functie in paragraaf 3.2.2); 674 

- Kan beoordelen van de opgeleverde bouwkundige beveiliging tegen de eisen ge-675 

steld in hoofdstuk 2 van het certificatieschema; 676 

- Kan beoordelen en wegen wat de mogelijke effecten van een geconstateerde 677 

afwijking;  678 

- Kan bevindingen en afwijkingen toe lichten en communiceren met het BORG be-679 

drijf;  680 

- Kan de bevindingen en afwijkingen en de weging hiervan eenduidig schriftelijke 681 

rapporteren; 682 

- Kennis van en kunnen werken met het certificatieschema. 683 

4.1.3 VOORZIENINGEN EN UITRUSTING 684 

Voorzieningen en uitrusting voor het uitvoeren van inspecties zijn gespecificeerd in pa-685 

ragraaf 3.2.3 (meetmiddelen en apparatuur). 686 

4.2 PROCESSCHEMA 687 

Zie schema op volgende pagina. 688 
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Aanvraag voor certificatie van product of dienst 

(§ 3.3)

Behandelen 
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(§ 4.3)
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(§ 4.4.1 / 2)
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Correcties en 
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Adequaat plan 

van aanpak 

tijdig 
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Beoordeling door 
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(§ 4.8.4/8)

geen

Schorsing 

(4.9)

Afwijkingen 

tijdig  

opgeheven

Rapportage, 

review en 

besluitvorming

(§ 4.5.3)

Correcties en 

corrigerende 

maatregelen

(§4.9.3 (4.8.3/7)

Beoordeling door 
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(§4.9.3 (4.8.4/8)

Afwijkingen 

tijdig 

opgeheven

Intrekking

(§ 4.10)

www.preventiecertificaat.nl

(§ 4.4.4)

Plan van aanpak

(§ 4.8.3)
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Dienstcertificaat 

wordt 

gecontinueerd

Rapportage, 

review en 

besluitvorming

(§ 4.5.3)

ja
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nee
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major
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ja

nee

Rapportage, 

review en 

besluitvorming

(§ 4.5.3)

Rapportage, 

review en 

besluitvorming

(§ 4.5.3)

Besluitvorming

(§ 4.4.3)

Positief besluit

Negatief besluit

Rapportage, 

review en 

besluitvorming

(§ 4.5.3)

A

A

 689 
 690 

Processchema productcertificatie NEN-EN–ISO/IEC 17065 691 
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4.3 BEHANDELEN AANVRAAG 692 

De certificatie-instelling neemt elke aanvraag in behandeling, en controleert of alle ge-693 

gevens bij aanvraag compleet en juist zijn.  694 

De certificatie-instelling vraagt aanvullende gegevens op die nodig zijn voor het behan-695 

delen van de aanvraag en het opstellen van een begroting en planning, zoals: 696 

▪ Gegevens gevraagd in § 3.3.1; 697 

▪ Gegevens gevraagd in § 3.3.4; 698 

▪ Beschrijving hoe het kwaliteitssysteem ingericht is; 699 

▪ Gegevens die mogelijk tot een reductie kunnen leiden in de omvang en diep-700 

gang van de initiële beoordeling, zoals eventueel andere aanwezige certificaten 701 

en beschikbare beoordelingsrapporten. De certificatie-instelling beoordeelt in 702 

welke mate aanwezige rapporten en certificaten bruikbaar zijn; 703 

▪ Gegevens voor het correct kunnen beoordelen van een BORG bedrijf met meer-704 

dere vestigingen. Een BORG bedrijf met meerdere vestigingen kan zich op twee 705 

manieren laten beoordelen: 706 

o Elke vestiging apart, hierbij wordt elke vestiging als een apart BORG 707 

bedrijf gezien met één productcertificaat per vestiging; 708 

o Als één BORG bedrijf met meerdere locaties/vestigingen, hierbij is er 709 

sprake van één organisatie met één certificatiecontract en één <pro-710 

duct/dienst>certificaat (multi-site beoordeling). 711 

De voorwaarden voor multi-site certificatie zijn: 712 

o Het BORG bedrijf heeft een hoofdkantoor en decentrale locaties die 713 

alle hetzelfde kwaliteitssysteem toepassen dat vanuit het hoofdkantoor 714 

wordt beheerd; 715 

o Vanuit het hoofdkantoor worden de decentrale locaties hiërarchisch 716 

aangestuurd (het is niet nodig dat alle locaties onder dezelfde juridi-717 

sche entiteit vallen);  718 

o De processen op alle locaties zijn substantieel vergelijkbaar en de-719 

zelfde methoden en procedures worden toegepast; 720 

o Het hoofdkantoor behandelt klachten (zie paragraaf 3.2.8); 721 

o Het hoofdkantoor ziet erop toe dat corrigerende maatregelen (zie para-722 

graaf 3.2.9) ook worden geïmplementeerd op alle decentrale locaties, 723 

waar van toepassing; 724 

o het hoofdkantoor betrekt bij het uitvoeren van evaluaties (zie para-725 

graaf 3.2.10) ook de decentrale locaties. 726 

▪ Mogelijk aanwezige schorsing (zie paragraaf 4.9) of intrekking (zie paragraaf 727 

4.10). 728 

 729 

Aan de hand van de gedocumenteerde aanvraag voor certificatie stelt de certificatie-730 

instelling een begroting en planning op voor het uitvoeren van de initiële beoordeling en 731 

voor het uitvoeren van periodieke beoordelingen. 732 

De certificatie-instelling hanteert hierbij de bepalingen in paragrafen 4.4.2 en 4.5.2. De 733 

berekende tijden zijn exclusief reistijd en rapportagetijd, en exclusief de benodigde 734 

tijd voor de beoordeling van tekortkomingen. 735 

Variabelen in de berekening kunnen zijn: de organisatievorm van de leverancier, het 736 

aantal medewerkers, geografische spreiding, variaties in projecten.  737 

De begroting wordt vastgelegd en geaccordeerd, inclusief de onderbouwing hiervan. 738 

 739 

De certificatie-instelling informeert de leverancier over ten minste: 740 

▪ Een begroting van kosten en tijd;  741 

▪ De eisen en voorwaarden uit dit schema; 742 
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▪ De contractuele/reglementaire voorwaarden van de certificatie-instelling zelf 743 

(waaronder het reglement certificatiemerk). 744 

4.4 INITIËLE BEOORDELING 745 

4.4.1 UITVOERING 746 

De initiële beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 747 

▪ Verificatie van de gegevens verstrekt bij de aanvraag; 748 

▪ Verificatie op geldigheid en reikwijdte van andere certificaten; 749 

▪ Beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitssysteem, 750 

zie paragraaf 3.2 met de hierin genoemde onderwerpen (audit); 751 

▪ Beoordeling van het voldoen aan de voorwaarden van het certificatie-752 

schema, waaronder gebruik van het certificatiemerk; 753 

▪ Beoordeling van technische voorzieningen (inspectie, indien van toepas-754 

sing); 755 

▪ Beoordeling van de geleverde/te leveren inbraakbeveiliging tegen de eisen 756 

geformuleerd in paragraaf 2.2); 757 

▪ Beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (in-758 

dien van toepassing); 759 

▪ Beoordeling of bevindingen van inspectie als corrigerende maatregelen ge-760 

implementeerd zijn (beoordeling van relatie tussen bevindingen uit de au-761 

dit en bevindingen van inspectie). 762 

4.4.2 TIJDSBESTEDING EN STEEKPROEF 763 

 764 

A. INITIËLE BEOORDELING - AUDIT 

Beoordeling kwali-

teitssysteem 

De certificatie-instelling maakt op basis van de beschikbare ge-

gevens een auditplan(ning) en een auditprogramma voor alle in 

paragraaf 3.2 genoemde elementen van het kwaliteitssysteem 

voor het uitvoeren van audits, of de eigen mandagentabel voor 

vergelijkbare bedrijven. 

De certificatie-instelling kan hierbij kortingen en toeslagen be-

rekenen op basis van (maar niet beperkt tot): 

– Elementen uit ISO 9001 die niet in het schema voorkomen; 

– De aanwezigheid van een ISO 9001 certificaat of andere cer-

tificaten en het uitvoeren van de verificatie; 

– Het gecombineerd uitvoeren van audits voor andere 

schema’s (ISO 9001, andere CCV schema’s, schema’s van an-

dere schemabeheerders); 

– De organisatievorm; 

– De mate waarin en de wijze waarop het kwaliteitssysteem 

gedocumenteerd is; 

– De ervaringen bij het specifieke bedrijf; 

– Wel/geen uitbesteding; 

– De wijze waarop de controleprocessen (proces – eindcon-

trole) georganiseerd zijn; 

– Interne/externe kalibratie; 

– Meerdere vestigingen; 

– Geografische spreiding; 

– Het aantal medewerkers in dezelfde functie. 
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De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit voor een 

evaluatie van de tijdsbesteding ten opzichte van het gestelde 

doel en stelt waar nodig de auditplanning, het auditprogramma 

en de tijdsbesteding bij, inclusief indien nodig een aanvulling op 

de uitgevoerde audit. 

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige gedocumen-

teerde onderbouwing van de auditplanning, het auditpro-

gramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen hierop ten be-

hoeve van harmonisatieonderzoek door het CCV. 

 765 

B  INITIËLE BEOORDELING – PRODUCTGERICHTE BEOORDELING 

(Per vestiging) 

Technische voorzieningen Het gebruik van de technische voorzieningen 

 

Beoordeling bouwkundige 

inbraakbeveiliging 

Alle in hoofdstuk genoemde beveiligingen worden mini-

maal op twee verschillende projecten beoordeeld tegen 

de eisen uit de betreffende paragraaf uit hoofdstuk 2. 

Dossier  Van de twee meest omvangrijke projecten (zie hierboven) 

wordt het projectdossier beoordeeld, zodat een compleet 

beeld ontstaat over het gehele proces (ontwerp, procedu-

res, documentatie). 

4.4.3 RAPPORTAGE, REVIEW EN BESLUITVORMING 766 

Elke initiële beoordeling wordt voorzien van een rapportage met alle bevindingen op de 767 

punten genoemd in paragraaf 4.4.1.  768 

De certificatie-instelling reviewt de rapportage op in ieder geval de compleetheid van 769 

de beoordeling, de uitvoering door gekwalificeerd certificatiepersoneel en een correcte 770 

procesafloop.  771 

Op basis van deze review maakt de certificatie-instelling een schriftelijk advies ten be-772 

hoeve van de besluitvorming door de certificatie-instelling. Alle afwijkingen, geconsta-773 

teerd tijdens de initiële beoordeling, dienen aantoonbaar opgeheven te zijn voordat de 774 

certificatie-instelling een positief besluit kan nemen. 775 

4.4.4 PUBLICATIE 776 

Na een positief besluit publiceert de certificatie-instelling de gegevens van het BORG 777 

bedrijf bij het betreffende certificatieschema op www.preventiecertificaat.nl10. 778 

4.5 PERIODIEKE BEOORDELING 779 

4.5.1 UITVOERING 780 

De periodieke beoordeling bestaat uit de volgende onderdelen: 781 

▪ Beoordeling op een effectieve implementatie van het kwaliteitssysteem, zie pa-782 

ragraaf 3.2 met de hierin genoemde onderwerpen (audit); 783 

▪ Beoordeling van het blijvend voldoen aan de voorwaarden van dit certificatie-784 

schema, waaronder gebruik van het certificatiemerk; 785 

▪ Beoordeling van technische voorzieningen (inspectie, indien van toepassing); 786 

▪ Beoordeling van de geleverde/te leveren inbraakbeveiliging tegen de eisen zo-787 

als geformuleerd in paragraaf 2.2; 788 

                                                   
10 Deze website is eigendom van en wordt beheerd door het CCV. 

http://www.preventiecertificaat.nl/
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▪ Beoordeling van corrigerende maatregelen en aantoonbaarheid hiervan (indien 789 

van toepassing); 790 

▪ B eoordeling of bevindingen van inspectie als corrigerende maatregelen geïm-791 

plementeerd zijn (beoordeling van relatie tussen bevindingen uit de audit en 792 

bevindingen van inspectie). 793 

4.5.2 FREQUENTIE, TIJDSBESTEDING EN STEEKPROEF 794 

De periodieke beoordeling wordt minimaal eenmaal per jaar uitgevoerd. 795 

Audits en inspectie(s) kunnen gecombineerd, maar ook gescheiden uitgevoerd worden. 796 

Inspecties starten na afronding van de initiële beoordeling, en de steekproef dient bij 797 

voorkeur verdeeld te worden over de gehele periode tot de volgende periodieke audit. 798 

 799 

A. PERIODIEKE BEOORDELING – AUDIT 

Beoordeling kwaliteitssys-

teem 

De certificatie-instelling voert de audit uit conform het 

opgestelde en bijgestelde auditplan(ning) en auditpro-

gramma, zie paragraaf 4.4.2 

 

De certificatie-instelling zorgt na afloop van de audit 

voor een evaluatie van de tijdsbesteding ten opzichte 

van het gestelde doel en stelt waar nodig de auditplan-

ning, het auditprogramma en de tijdsbesteding bij, inclu-

sief indien nodig een aanvulling op de uitgevoerde audit. 

De certificatie-instelling zorgt voor een volledige gedocu-

menteerde onderbouwing van de auditplanning, het au-

ditprogramma, de tijdsbesteding en de aanpassingen 

hierop ten behoeve van het harmonisatieonderzoek door 

het CCV. 

 800 

B. PERIODIEKE BEOORDELING – PRODUCTGERICHTE BEOORDELING  

(per vestiging) 

Technische voorzieningen Het conform certificaat geleverde inbraak beveiliging 

Beoordeling bouwkundige 

inbraakbeveiliging 

Steekproefsgewijze controle van de levering van de in 

hoofdstuk 2 genoemde beveiligingen volgens de formule: 

2 * √(aantal installaties/50) - afronding naar boven op 

gehele getallen, met een minimum van één. 

De certificatie-instelling streeft hier een spreiding na 

met betrekking tot de risicoklassen, de betrokken mede-

werkers etc. 

Indien per kalenderjaar minder dan één in hoofdstuk 2 

genoemde beveiliging wordt geleverd, moet de certifica-

tie-instelling nadere afspraken maken met de leveran-

cier onder welke voorwaarde het door de certificatie-in-

stelling afgegeven productcertificaat zijn geldigheid 

blijft behouden. Afspraken zijn maximaal en drie jaar 

geldig en leiden daarna tot schorsing. 

Dossier  Van de twee meest omvangrijke projecten (zie hierbo-

ven) wordt het projectdossier beoordeeld, zodat een 

compleet beeld ontstaat over het gehele proces (ont-

werp, procedures, documentatie). 
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De rapportage van een periodieke beoordeling of een extra beoordeling moet alle bevin-801 

dingen van de beoordeling bevatten, inclusief de beoordeling van de corrigerende maat-802 

regelen voor geconstateerde tekortkomingen. Als de tekortkomingen binnen de hiervoor 803 

gestelde termijnen worden opgeheven, moet het rapport een positieve conclusie bevat-804 

ten over de geconstateerde conformiteit zodat de gecertificeerde status, zonder be-805 

sluitvorming, gehandhaafd kan blijven. 806 

Waar tekortkomingen niet binnen de hiervoor gestelde termijnen worden opgeheven 807 

wordt een tussentijdse rapportage opgesteld met hierin advies voor schorsing van (een 808 

deel) van de scope. 809 

 810 

Review van rapporten en besluiten met betrekking tot schorsing (paragraaf 4.9.1), tot 811 

opheffen van de schorsing (paragraaf 4.9.3) of tot intrekking (paragraaf 4.10.1) worden 812 

uitgevoerd conform ISO/IEC 17021. 813 

4.6 EXTRA BEOORDELING 814 

De certificatie-instelling kan extra beoordelingen uitvoeren als hiertoe aanleiding is. 815 

Aanleidingen kunnen zijn: 816 

▪ De resultaten van andere beoordelingen; 817 

▪ Klachten dat het <product/dienst> waarbij het certificatiemerk is toegepast 818 

niet aan de gestelde eisen voldoet; 819 

▪ Klachten over misleidend of foutief gebruik van het certificatiemerk; 820 

▪ Publicaties; 821 

▪ Eigen waarnemingen door de certificatie-instelling; 822 

▪ Informatie van belanghebbende partijen, zoals de overheid en/of verzekeraars. 823 

Voor de uitvoering, rapportage, review, besluitvorming en eventuele sancties gelden de 824 

bepalingen zoals bij de periodieke beoordeling. 825 

44.8 AFWIJKINGEN 826 

Een situatie die niet in overeenstemming is met de eisen wordt beschouwd als een af-827 

wijking. 828 

Afwijkingen kunnen betrekking hebben op de onder certificaat geleverde x inbraakbe-829 

veiliging en/of op het kwaliteitssysteem. Afwijkingen kunnen worden geclassificeerd als 830 

major of minor.  831 

 832 

De certificatie-instelling communiceert afwijkingen aan de leverancier bij het afsluiten 833 

van de audit of inspectie. 834 

 835 

Bij een leverancier met meerdere vestigingen die kiest voor multi-site beoordeling (zie 836 

paragraaf 4.3) hebben afwijkingen en de consequenties hiervan betrekking op de gehele 837 

organisatie. 838 

4.8.1 MAJOR – KWALITEITSYSTEEM 839 

▪ Eén of meerdere eisen uit het certificatieschema zijn niet geïmplementeerd, of 840 

er is sprake van een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, signi-841 

ficante twijfel doet rijzen of het kwaliteitssysteem voldoende ondersteuning 842 

biedt aan het BORG bedrijf om inbraakbeveiliging te leveren die aan de ge-843 

stelde eisen voldoen, of  844 

▪ Bij de laatste beoordeling was dezelfde afwijking vastgesteld, of  845 

▪ Het niet registreren van klachten en/of het niet opvolgen van klachten, of 846 

▪ Misbruik van het certificatiemerk, of 847 
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▪ Fraude, misleiding van de certificatie-instelling of het bewust verstrekken van 848 

foutieve of onvolledige informatie aan de certificatie-instelling. 849 

4.8.2 MAJOR - PRODUCT 850 

Het onder certificaat geleverde inbraakbeveiliging voldoet niet aan de gestelde eisen 851 

waardoor: 852 

▪ Gevaarlijke of onveilige situaties (kunnen) ontstaan, of 853 

▪ De inbraakbeveiliging niet functioneert of storingen (kunnen) optreden. 854 

4.8.3 MAJOR - CONSEQUENTIES 855 

Bij major afwijkingen presenteert het BORG bedrijf binnen een door de certificatie-in-856 

stelling vast te stellen periode (van maximaal 7 werkdagen) een plan van aanpak.  857 

Gemaakte fouten worden onmiddellijk hersteld. 858 

Het plan van aanpak bestaat ten minste uit:  859 

▪ Een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. 860 

In deze analyse komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in 861 

het voortbrengingsproces van de x inbraakbeveiliging en de mogelijke oorzaken 862 

in het falen van controleprocessen naar voren; 863 

▪ De te nemen acties die per onmiddellijk noodzakelijk zijn om te voorkomen dat 864 

meer inbraakbeveiligingsinstallaties die niet aan de eisen voldoen met certifica-865 

tiemerk geleverd worden;  866 

▪ Een analyse gericht op de geleverde bouwkundige inbraakbeveiliging sinds de 867 

laatste beoordeling door de certificatie-instelling die mogelijk niet aan de ge-868 

stelde eisen voldoen, en op de mate waarin de geanalyseerde grondoorzaken 869 

geleid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen;  870 

▪ Te nemen acties voor het herstellen of repareren van alle geleverde bouwkun-871 

dige inbraakbeveiliging die niet aan de eisen voldoen;  872 

▪ Oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 873 

▪ De beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplos-874 

singen (bijvoorbeeld met een interne audit). 875 

Het BORG bedrijf documenteert de volgens het plan van aanpak uit te voeren corrige-876 

rende maatregelen volledig, zodat deze door de certificatie-instelling verifieerbaar zijn. 877 

De termijn voor het uitvoeren van het plan van aanpak bedraagt maximaal twee maan-878 

den. 879 

4.8.4 MAJOR - BEOORDELING DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING 880 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen een periode van ten hoogste 7 werkdagen na 881 

de afgesproken datum van ontvangst het plan van aanpak op doelmatigheid en doeltref-882 

fendheid in relatie tot de geconstateerde afwijking. 883 

 884 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwij-885 

king de uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende maatre-886 

gelen11 om vast te stellen dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is af-887 

hankelijk van de aard van de afwijkingen, en is gebaseerd op de onderdelen genoemd in 888 

paragraaf 4.5.1. Zo nodig wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie.  889 

De certificatie-instelling kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor cor-890 

recties en corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden. 891 

                                                   
11 Deze termijn van drie maanden is hetzelfde bij major afwijkingen als bij minor afwijkingen (zie paragraaf 4.8.6). 

Indien er sprake is van een schorsing is het aan te bevelen de beoordeling niet gelijktijdig uit te voeren maar te splitsen 

zodat de schorsing zo snel mogelijk opgeheven kan worden. 
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4.8.5 MINOR – KWALITEITSYSTEEM 892 
▪ Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen, twijfel doet rijzen 893 

over de borging van de kwaliteit van het onder certificaat geleverde inbraakbe-894 
veiliging, of 895 

▪ Het ontbreken van, het niet hebben geïmplementeerd of niet in stand hebben 896 

gehouden van één van de eisen uit het certificatieschema, hetgeen niet heeft 897 

geleid tot een major afwijking, of 898 

▪ Het niet in stand hebben gehouden van één of meerdere voorwaarden uit dit 899 

certificatieschema (waaronder financiële verplichtingen en het reglement voor 900 

gebruik van het certificatiemerk). 901 

4.8.6 MINOR - PRODUCT 902 
▪ Het onder certificaat geleverde inbraakbeveiliging voldoet niet aan de gestelde 903 

eisen, hetgeen niet heeft geleid tot een major afwijking, of  904 
▪ Een situatie die, gebaseerd op objectieve waarnemingen twijfel doet rijzen 905 

over de kwaliteit van de onder certificaat geleverde inbraakbeveiliging  906 

4.8.7 MINOR - CONSEQUENTIES 907 

Het BORG bedrijf krijgt twee maanden de tijd om corrigerende maatregelen te nemen. 908 

De corrigerende maatregen moeten ten minste bestaan uit: 909 

▪ Een analyse gericht op de grondoorzaak en/of grondoorzaken van de afwijking. 910 

In deze analyse komen in elk geval (niet limitatief) de mogelijke oorzaken in 911 

het voortbrengingsproces van de inbraakbeveiliging en de mogelijke oorzaken in 912 

het falen van controleprocessen naar voren; 913 

▪ Een analyse gericht op de omvang van de geleverde  inbraakbeveiligingen  sinds 914 

de laatste beoordeling door de certificatie-instelling die mogelijk niet aan de 915 

gestelde eisen voldoen, en de mate waarin de geanalyseerde grondoorzaken ge-916 

leid hebben tot (niet eerder) geconstateerde afwijkingen;  917 

▪ Te nemen actie voor het herstellen en/of repareren van alle geleverde inbraak-918 

beveiligingen die niet aan de eisen voldoen; 919 

▪ Oplossingen gericht op het voorkomen van herhaling en het borgen hiervan; 920 

▪ De beoordeling van de doeltreffendheid van de implementatie van deze oplos-921 

singen (bijvoorbeeld met een interne audit). 922 

 923 

Het BORG bedrijf documenteert de uit te voeren corrigerende maatregelen volledig, zo-924 

dat deze door de certificatie-instelling verifieerbaar zijn. 925 

4.8.8 MINOR -  BEOORDELING DOOR DE CERTIFICATIE-INSTELLING 926 

De certificatie-instelling beoordeelt binnen drie maanden na vaststelling van de afwij-927 

king de uitvoering van de correcties en de implementatie van de corrigerende maatre-928 

gelen om vast te stellen dat de afwijking is opgeheven. De wijze van beoordelen is af-929 

hankelijk van de aard van de afwijkingen, en is gebaseerd op de onderdelen genoemd in 930 

paragraaf 4.5.1. Zo nodig wordt een extra beoordeling uitgevoerd ter verificatie. 931 

De certificatie-instelling kan eenmalig, met onderbouwing hiervan, de termijn voor cor-932 

recties en corrigerende maatregelen verlengen met een periode van twee maanden. 933 

4.9 SCHORSING 934 

4.9.1 SCHORSEN 935 

Het BORG bedrijf wordt geschorst: 936 

▪ Bij het niet tijdig aanleveren van een plan van aanpak bij het vaststellen van 937 

een major afwijking (zie paragraaf 4.8.3), of 938 
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▪ Bij een plan van aanpak dat onvoldoende borgt dat correcties uitgevoerd zullen 939 

worden en/of dat onvoldoende borging biedt voor de uitvoering van de oorzaak-940 

analyse en implementatie van corrigerende maatregelen (zie paragrafen 4.8.3 941 

en 4.8.7), of 942 

▪ Als de corrigerende maatregelen voor zowel major als minor afwijkingen binnen 943 

de gestelde (verlengde) termijn niet hebben geleid tot het opheffen van de af-944 

wijking(en) (zie paragrafen 4.8.3 en 4.8.7), of 945 

▪ Bij het niet voldoet aan de voorwaarden voor certificatie (waaronder de finan-946 

ciële verplichtingen en verplichtingen inzake het gebruik van het certificatie-947 

merk) (zie paragraaf 3.1). 948 

▪ Als het BORG bedrijf over een periode van maximaal 1 jaar minimaal 3 certifi-949 

caten heeft geleverd. 950 

▪ Als het BORG bedrijf de belangen en het imago van het certificatieschema, de 951 

certificatie-instelling en of het CCV schaadt; 952 

 953 

De certificatie-instelling documenteert het advies van de beoordelaar, de review en be-954 

sluitvorming en de beslissing volledig, inclusief onderbouwing. 955 

De certificatie-instelling informeert het BORG bedrijf over de schorsing per aangetekend 956 

schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging. 957 

4.9.2 CONSEQUENTIES VAN SCHORSING 958 

De certificatie-instelling publiceert de schorsing op www.preventiecertificaat.nl. 959 

Vanaf het moment van schorsing is het BORG bedrijf niet toegestaan om het certificatie-960 

merk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van de te leveren in-961 

braakbeveiliging. 962 

Het BORG bedrijf blijft bij een schorsing verantwoordelijk voor het verhelpen van ge-963 

breken aan inbraakbeveiliging waarbij het certificatiemerk is toegepast. 964 

4.9.3 OPHEFFEN VAN DE SCHORSING 965 

Als de certificatie-instelling vaststelt dat alle geconstateerde afwijkingen opgeheven 966 

zijn, wordt de schorsing opgeheven. De certificatie-instelling stelt het BORG bedrijf 967 

hiervan schriftelijk op de hoogte en maakt de publicatie over schorsing ongedaan. 968 

Vanaf de datum die door de certificatie-instelling schriftelijk is vermeld, is het gebruik 969 

van het certificatiemerk weer toegestaan.  970 

 971 

Een schorsing duurt maximaal zes maanden. 972 

4.10 INTREKKING 973 

4.10.1 INTREKKEN 974 

Het certificaat wordt ingetrokken indien het BORG bedrijf niet in staat is de geconsta-975 

teerde afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. 976 

 977 

De certificatie-instelling informeert het BORG bedrijf over de intrekking per aangete-978 

kend schrijven, of per e-mail met ontvangstbevestiging. 979 

4.10.2 CONSEQUENTIES VAN INTREKKING  980 

Vanaf het moment van intrekking is het BORG bedrijf niet toegestaan om het certifica-981 

tiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van het te leveren 982 

inbraakbeveiliging. 983 
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De certificatie-instelling verwijdert de gegevens van het BORG bedrijf bij het betref-984 

fende certificatieschema op www.preventiecertificaat.nl . 985 

 986 

Het BORG bedrijf blijft bij intrekking verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken 987 

aan inbraakbeveiliging waarbij het certificatiemerk is toegepast. 988 

De certificatie-instelling heeft de bevoegdheid om – indien het BORG bedrijf hierin nala-989 

tig is – correctieve maatregelen te nemen, zoals het informeren van afnemers. De kos-990 

ten hiervan kunnen bij het BORG bedrijf waarvan het productcertificaat is ingetrokken, 991 

in rekening gebracht worden. 992 

4.10.3 NIEUWE AANVRAAG 993 

Een BORG bedrijf waarvan het certificaat is ingetrokken, kan zich weer aanmelden voor 994 

een initiële beoordeling volgens het certificatieschema (zie paragraaf 4.4). 995 

 996 
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5  CERTIFICAAT EN CERTIFICATIE-997 

MERK 998 

5.1 CERTIFICATIEMERK 999 

Het certificatiemerk, verder te noemen: het merk, is het bewijs voor afnemers dat de 1000 

certificatie-instelling gerechtvaardigd vertrouwen heeft dat het BORG bedrijf inbraak-1001 

beveiliging levert die voldoet aan de gestelde eisen in het certificatieschema (zoals be-1002 

schreven in hoofdstuk 2) en waarbij aan de contractuele en reglementaire voorwaarden 1003 

is voldaan. 1004 

Het merk kan zijn uitgevoerd als woord/beeldmerk, zie paragraaf 5.1.1. 1005 

 1006 

Uitsluitend het gebruik van het merk beschreven in het certificatieschema is toege-1007 

staan. 1008 

5.1.1 WOORD/BEELDMERK 1009 

 1010 

 

Aan dit certificatieschema is het hier aan de linkerzijde afge-

beelde beeldmerk verbonden. 

Een separaat woordmerk wordt niet toegepast. 

 

 

 1011 

Het BORG bedrijf mag zich profileren als “BORG Bouwkundig beveiligingsbedrijf”. 1012 

5.1.2 GEBRUIK VAN HET MERK  1013 

Het gebruik van het merk is vastgelegd in het CCV reglement Kwaliteitslogo. 1014 

De belangrijkste voorwaarden voor het gebruik zijn (het reglement is maatgevend): 1015 

▪ De certificatie-instelling heeft een geldige licentie bij het CCV; 1016 

▪ Het BORG bedrijf heeft een geldig certificatiecontract12, en is niet geschorst; 1017 

▪ Het BORG bedrijf heeft zich ervan vergewist dat het product aan de gestelde 1018 

eisen voldoet. 1019 

▪ Het illustratief gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteits-1020 

uitingen bij verwijzingen naar het certificatieschema door de certificatie-instel-1021 

ling is toegestaan onder voorwaarden. 1022 

▪ Het illustratief gebruik op briefpapier, website, folders en andere publiciteits-1023 

uitingen bij verwijzingen naar het certificatieschema door het BORG bedrijf is 1024 

toegestaan onder voorwaarden. 1025 

 1026 

Het BORG bedrijf plaatst het merk op het certificaat. 1027 

Het gebruik van het merk is verplicht, zie ook paragraaf 1.1.2. 1028 

5.2 PRODUCTCERTIFICAAT 1029 

Het productcertificaat wordt opgesteld in de huisstijl van de certificatie-instelling  1030 

 1031 

                                                   
12 Uitgangspunt is dat dit contract gesloten is met een geaccrediteerde certificatie-instelling die met het CCV een licen-

tieovereenkomst heeft voor het certificatieschema. 
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- Het productcertificaat bevat minimaal de volgende gegevens: 1032 

- NAW gegevens van de certificatie-instelling; 1033 

- NAW gegevens van de certificaathouder (correspondentieadres); 1034 

- De teksten en certificatiemerk: 1035 

 1036 

“<certificatie-instelling> verklaart dat op grond van de initiële beoordeling als-1037 

mede periodieke beoordelingen door <certificatie-instelling> het vertrouwen 1038 

gerechtvaardigd is dat door BORG bedrijf geleverde <bouwkundige inbraakbe-1039 

veiliging> voldoen aan de eisen gesteld in het CCV-certificatieschema <naam> 1040 

versie <nummer>.” 1041 

 1042 

“<certificatie-instelling> geeft het hier afgebeelde certificatiemerk in licentie 1043 

aan <BORG bedrijf> voor de onder certificaat geleverde < inbraakbeveiliging>.” 1044 

 1045 

 1046 
 1047 

- Afbeelding merk zoals aangegeven in paragraaf 5.1.1 1048 

- Datum van uitgifte / vervanging; 1049 

- (Eventueel de oorspronkelijke uitgiftedatum); 1050 

- Handtekening (met naam en functie); 1051 

- Het bedrijfslogo van de certificatie-instelling; 1052 

- Een uniek certificatienummer; 1053 

- De teksten: 1054 

Afnemers van inbraakbeveiliging en derden kunnen de status van een geldig pro-1055 

ductcertificaat nagaan bij <certificatie-instelling> of op www.preventiecertifi-1056 

caat.nl. 1057 

Dit certificaat blijft eigendom van <certificatie-instelling>. 1058 

5.3.1 CERTIFICAAT 1059 

De leverancier verstrekt bij levering van de bouwkundige inbraakbeveiliging het BORG 1060 

Bouwkundig Certificaat. 1061 

Het BORG Bouwkundig Certificaat wordt opgesteld volgens het door het CCV te bepalen 1062 

model. Normatief in het model zijn: aan de bovenzijde een blauwe balk met de tekst 1063 

“<BORG CERTIFICAAT>”, aan de linkerzijde de tekst CERTIFICAAT met het certificatie-1064 

merk, en het gedeelte waar de tekst geplaatst wordt (links uitgelijnd).  1065 

Het certificatiemerk wordt bij voorkeur in blauw uitgevoerd, anders in zwart. 1066 

 1067 

Het certificaat bevat minimaal de volgende gegevens: 1068 

In de kop, onder de blauwe balk – hoofdletters -  de tekst: 1069 

Bouwkundige Inbraakbeveiliging 1070 

- NAW gegevens van het BORG bedrijf; 1071 

- Het bedrijfslogo van het BORG bedrijf; 1072 

- Een uniek certificaatnummer 13; 1073 

- AW gegevens van de locatie; 1074 

                                                   
13 Deze identificatie is gekoppeld aan de traceerbaarheid van geleverde producten of diensten onder certificatie. De 

certificatie-instelling kan een rol spelen in het administratieve proces door bijvoorbeeld de nummers te beheren en uit 

te geven. 

http://www.preventiecertificaat.nl/
http://www.preventiecertificaat.nl/
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De verklaring: <BORG bedrijf> verklaart dat de Bouwkundige Inbraakbeveiliging 1075 

is geleverd conform de eisen uit Hoofdstuk 2 van het CCV-certificatieschema 1076 

Leveren Bouwkundige Inbraakbeveiligingen (BORG-B). 1077 

- Een verwijzing naar <het rapport van oplevering of een bedrijfseigen checklist*>; 1078 

- De tekst: 1079 

Het certificatiemerk is toegepast onder productcertificaat <kenmerk>, van 1080 

<certificatie-instelling> te <plaats>, waarbij het certificatiemerk (zie § 5.1) in 1081 

de linkeronderhoek weergegeven wordt. 1082 

- Datum van oplevering, plaats; 1083 

- Handtekening, naam en functie van de verantwoordelijke bij het BORG bedrijf>. 1084 

- De aanwezigheid (of afwezigheid) van een PvE cq. UBIT 1085 

- De vanuit BRKI cq UBIT gewenste bouwkundige inbraakbeveiliging met de werkelijke 1086 

geleverde inbraakbeveiliging. 1087 

TOELICHTING: 1088 

Dit kan op (de achterzijde van) het certificaat staan, of in een aparte bijlage. 1089 

Hierbij moet sprake zijn van een verwijzing naar een uniek gedocumenteerd do-1090 

cument. 1091 

- Een overzicht van de aan de levering verbonden document, waar van toepassing, zo-1092 

als onderhoudsvoorschriften, gebruiksinstructies, documentatie toegepaste docu-1093 

menten, certificaten, etc. 1094 

 1095 

Aanvullende gegevens over de locatie, de opdrachtgever, het uitgangspuntendocu-1096 

ment, de toegepaste norm(en), de beveiliging en/of andere gegevens mogen wor-1097 

den toegevoegd op het certificaat, zolang deze niet strijdig zijn met het certifica-1098 

tieschema en/of wet- en regelgeving. 1099 

 1100 

 1101 

De te printen tekst op het certificaat dient wat betreft lettertype en opmaak het 1102 

door het CCV bepaalde model te benaderen. Het lettertype Trebuchet heeft de 1103 

voorkeur, de lettertype Arial of Verdana zijn bruikbare alternatieven. 1104 

 1105 

Een voorbeeld van het certificaat is opgenomen in bijlage 1. 1106 

 1107 

 1108 
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6  VERWIJZINGEN 1109 

 1110 

6.1 WET- EN REGELGEVING 1111 

Er is geen wet en regelgeving waar BORG is verankerd.  1112 

6.2 BEGRIPPEN EN AFKORTINGEN 1113 

 1114 

Opdrachtgever Persoon of organisatie die het BORG bedrijf opdracht geeft 

tot het aanbrengen van bouwkundige inbraakbeveiliging. 

Audit Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces 

voor het verkrijgen van auditbewijs en het objectief beoor-

delen daarvan om vast te stellen in welke mate aan over-

eengekomen auditcriteria is voldaan 

Productgerichte beoorde-

ling 

Beoordeling door de certificatie-instelling van de geleverde 

bouwkundige beveiliging. 

Beoordeling Uitvoering van dit certificatieschema door de certificatie-

instelling bij het BORG bedrijf 

Initiële beoordeling Beoordeling welke leidt tot besluitvorming en afgifte van 

het productcertificaat.  

Periodieke beoordeling Beoordeling gericht op bevestiging dat nog steeds aan de 

eisen en voorwaarden voldaan wordt.  

CCV Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Certificaat Document dat het BORG bedrijf opstelt en een verklaring 

omvat betreffende de certificeerde  inbraakbeveiliging. 

Certificatiemerk Woord- of beeldmerk dat gebruikt wordt om conformiteit 

met de gestelde eisen aan te geven 

Certificatieschema Stelsel van regels, procedures en beheeraspecten voor het 

uitvoeren van certificatie beoordelingen. 

Commissie van Belang-

hebbenden 

De commissie binnen het CCV waar het draagvlak voor het 

schema bepaald wordt en die instemt met (wijzigingen in) 

het conformiteitschema. In deze commissie zijn belangheb-

bende en betrokken partijen vertegenwoordigd. 

EN Europese Norm, uitgegeven door CEN of CENELEC (Euro-

pean Committee for (Electrotechnical) Standardization) 

ISO Internationale norm, uitgegeven door ISO (International Or-

ganization for Standardization)  

BORG bedrijf Organisatie die het product op de markt brengt. 

NAW-gegevens Naam, adres, woonplaats 

NEN Nederlandse Norm, uitgegeven door NEN 

Norm Document waarin door betrokken partijen afspraken zijn 

vastgelegd met het doel zich daaraan te houden 

Productcertificaat Document dat de certificatie-instelling opstelt, en waarop 

de leverancier van het onder certificaat geleverde inbraak-

beveiliging staat vermeld. 

 1115 

6.3 NORMEN EN VERWIJZINGEN  1116 
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De normen en documenten genoemd in onderstaande tabel zijn van toepassing voor dit 1117 

certificatieschema. Het versienummer is bindend (statische verwijzing). 1118 

Bij een dynamische verwijzing is de versie van toepassing, met de overgangstermijnen, 1119 

zoals die door de beheerder van het document wordt aangegeven. 1120 

Deze normen en documenten zijn normatief, tenzij in dit schema aangegeven is dat het 1121 

indicatieve verwijzing betreft. Er kan ook normatief of indicatief naar delen van een 1122 

norm of document worden verwezen, waarbij dan de overige delen van deze norm of dit 1123 

document voor dit schema geen betekenis hebben.  1124 

In deze normen en documenten genoemde andere normen of documenten zijn van toe-1125 

passing, zoals hierin aangegeven. 1126 

Een certificatie-instelling beschikt over alle normatieve normen en documenten. Een le-1127 

verancier beschikt tenminste over de normen en documenten die met een * zijn gemar-1128 

keerd.  1129 

 1130 

NEN-EN-ISO/IEC 

17065 

Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instel-

lingen die certificaten toekennen aan producten, pro-

cessen en diensten 

 NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 

17021-1 

Conformiteitbeoordeling - Eisen voor instellingen die au-

dits en certificatie van managementsystemen uitvoeren 

 NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 9000 Kwaliteitssysteem - Grondbeginselen en verklarende 

woordenlijst 

 NEN, Delft 

NEN-EN-ISO 9001 Kwaliteitssysteem – Eisen  NEN, Delft 

 CCV Reglement kwaliteitslogo   

    

 

    

 1131 

<nog verder aanvullen met alle normen in dit schema genoemd> 1132 

 1133 
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BIJLAGE 1  VOORBEELD CERTIFI-1134 

CAAT 1135 

 1136 
 1137 

 1138 
  1139 

 

INBRAAKBEVEILIGING 

 

 

BORG BOUWKUNDIGE INBRAAKBEVEILIGING 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificaatnummer 

B4711-20171219 

 

Aanduiding bouwwerk: 

Churchilllaan 11 

3527 GV UTRECHT 

 

Opdrachtgever: 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Churchilllaan 11  

3527 GV UTRECHT 

 

 

BORG-B bedrijf verklaart dat de Bouwkundige Inbraakbeveiliging is geleverd conform 

de eisen uit Hoofdstuk 2 van het CCV-certificatieschema Leveren Bouwkundige 

Inbraakbeveiligingen (BORG-B). 

 

Het certificatiemerk is toegepast onder productcertificaat 12345 van Uw Certificatie 

Instelling te Kwaliteitsstad. 

 

Grondslag voor de beveiliging: 

 VRKI 2.0, Risicoklasse 2 

 Anders, … 

 

Zie de achterzijde van dit document voor detailinformatie over de geleverde 

bouwkundige inbraakbeveiliging. 

 

 

BORG-Bedrijf 

J.M. Ruis 

Directeur 

Europlein 33 

3799 XX UTRECHT 

 

 

Datum: 19 december 2017 

 

 

Handtekening 
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID 1140 

 1141 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhan-1142 

gende instrumenten ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te 1143 

vergroten. Het CCV stimuleert samenwerking tussen publieke en private organisaties om 1144 

criminaliteit integraal terug te dringen en vormt een schakel tussen beleid en praktijk. 1145 

 1146 

Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde in-1147 

strumenten, of op marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte 1148 

aanwezig zijn dat de kwaliteit van de gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt. 1149 

 1150 

Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur met in-1151 

spraak van belanghebbende partijen ingericht is. 1152 

 1153 

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht: 1154 

Churchilllaan 11 1155 

3527 GV Utrecht 1156 

Postbus 14069 1157 

3508 SC Utrecht 1158 

T (030) 751 6700 1159 

F (030) 751 6701   1160 

www.hetccv.nl 1161 

 1162 

 1163 

 1164 

 1165 

 1166 

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van 1167 

Veiligheid en Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Ver-1168 

zekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van 1169 

Korpschefs. 1170 

 1171 

 1172 

 1173 

http://www.hetccv.nl/

