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De keuringsvoorschriften Beveiliging voer- en vaartuigen zijn per 1 april 2019 vanuit Stichting 
Verzekeringsbureau Voertuigbeveiliging overgedragen aan Stichting Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV). 
 
Het CCV is beheerder van de keuringsvoorschriften. De keuringsvoorschriften hebben de instemming van de 
Commissie van Belanghebbenden Voertuigbeveiliging van het CCV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht.  
 
© 2019. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën 
opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van 
kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de Auteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, 
zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk 
verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van 
gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich 
tot de uitgever te wenden. All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, 
or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without 
prior written permission from the publisher. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien 
uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. 

VOORWOORD 
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1.1 ALGEMEEN 

In dit keuringsvoorschrift KE01, worden de eisen en voorwaarden beschreven die van toepassing zijn bij de 

keuring van maatregelen die relay-attack tegengaan op voertuigen die zijn voorzien van keyless entry/start. 

Maatregelen die relay-attack tegen gaan zijn op zichzelf staand geen beveiliging tegen diefstal van het 

voertuig, en worden in dit verband aanvullende maatregelen genoemd. 

Fabrikanten en leveranciers zijn vrij in het creëren van oplossingen en deze aan te bieden voor goedkeur. 

 

De bepalingen zoals beschreven in AA04 (Keuringsvoorschrift beveiliging personenauto AA04, eisen en 

testmethoden startonderbrekers en alarmsystemen - heruitgave 2019) zijn van toepassing, evenals de 

administratieve bepalingen geldig zoals omschreven in AB04 (Administratieve Bepalingen AB04 – heruitgave 

2019), tenzij in dit document anders aangegeven. 

De (specifieke) bepalingen in dit document gaan boven de (algemene) bepalingen in AA04 en AB04. 

 

In het geval dat uit de praktijk blijkt dat een modus operandi wijzigt of dat de keuringsmethoden niet volledig 

blijken te zijn, kunnen wijzigingen in dit document optreden. Deze wijzigingen behoeven instemming van de 

Commissie van Belanghebbenden Voertuigbeveiliging van het CCV en voor deze wijzigingen zal een passende 

overgangstermijn gelden 

1.2 TOEPASSINGSGEBIED 

Het toepassingsgebied van dit document zijn aanvullende maatregelen tegen relay-attack, voor voertuigen af 

fabriek, waarbij de keyless uitschakel methode op beveiligingssystemen wordt toegepast. 

1.3 INGANGSDATUM 

Vanaf 1 juli 2019 voor nieuw aangeboden modellen 

Dit keuringsvoorschrift gaat in op 1 juli 2019 voor modellen (voorzien van keyless entry/start) die vanaf die 

datum ter goedkeuring worden aangeboden.  

De na 1 juli 2019 ter keuring nieuw aangeboden modellen waarbij geen aanvullende maatregel tegen relay 

attack is getroffen, kunnen zonder aanvullende (fabrikant en/of after market) maatregel niet van een 

certificaat CCV Voertuigbeveiliging worden voorzien. 

 

Vanaf 1 juli 2020 ook voor de reeds goedgekeurde systemen op bestaande modellen 

Op 1 juli 2020 zullen alle reeds goedgekeurde systemen op bestaande modellen worden getoetst op het feit of 

er aanvullende maatregelen zijn getroffen tegen relay attack. 

Modellen waarbij geen aanvullende maatregelen tegen relay attack is getroffen, krijgen zonder aanvullende 

(fabrikant en/of after market) maatregel geen certificaat CCV voertuigbeveiliging. 

 

Aanvullende maatregelen 

Voor de aanvullende (after market) maatregelen zal een lijst worden gegenereerd. De maatregelen op deze 

lijst kunnen in combinatie met een voertuig die niet bestand is tegen relay attack, alsnog op een certificaat 

CCV Voertuigbeveiliging worden geregistreerd. 

 

Versie 1.1 kent een aanvulling in paragraaf 8.2. Tijdelijk, tot 1 juli 2020, is de eis voor “in slaap vallen” van 

de sleutel verlengd naar 15 minuten. Daarna geldt de oorspronkelijke eis van 5 minuten. 
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1.4 DEFINITIES 

Relay-attack: Aanvalsmethode waarbij het signaal tussen het voertuig en de zogenaamde smart key (keyless 

entry/start) verlengd wordt. 

 

Keyless go/start: het voertuig kan gestart worden als de smart key zich in de nabijheid of in het voertuig 

bevindt. 

 

Keyless entry: het voertuig kan ontgrendeld worden als de smart key zich in de nabijheid of in het voertuig 

bevindt. 

 

Lijst van goedgekeurde maatregelen/systemen  Wanneer een goedkeuring op een maatregel of op een 

systeem voor een bepaald voertuig wordt afgegeven, wordt deze (in combinatie met het voertuig) op deze 

lijst geplaatst. Inbouwbedrijven CCV Voertuigbeveiliging zijn hierdoor in staat om deze voertuigen te voorzien 

van het certificaat CCV Voertuigbeveiliging. 

 

Certificaat CCV Voertuigbeveiliging: Het certificaat dat wordt af gegeven wanneer een AA04 goedgekeurd 

(after market) systeem, in een voertuig wordt ingebouwd. Dit certificaat kan ook worden afgeven op 

beveiligingssystemen af-fabriek (soms in combinatie met een aanvullende maatregel). 

1.5 SPECIFIEKE EISEN 

In dit document zijn de specifieke eisen opgenomen. Hierbij is de indeling van AA04 aangehouden. 

(AA04) 1.3  VERPLICHT IN TE LEVEREN ZAKEN VOOR EEN PRODUCTKEURING 

• Alle informatie met betrekking tot methodes waarmee de beveiliging van een beveiligingssysteem kan 

worden uitgeschakeld dienen te worden ingeleverd. Denk hierbij ook aan: 

- Elektronische sleutel coderingen  

- Methodes om relay attack te voorkomen 

- Smartphones 

- NFC chips 

- APPS en de werking hiervan etc. 

• Beschrijving van de fabrikant wat de functionaliteit van de aanvullende maatregel met een 

(gedocumenteerde) validatie waarom het werkt, en een risico-analyse op mogelijk falen van de 

aanvullende maatregel, het kunnen beïnvloeden van de aanvullende maatregel en mogelijke negatieve en 

onbedoelde effecten op de aanvullende maatregel. 

• De aanvraag moet compleet zijn, met name dat de componenten die betrekking hebben op de 

beveiligingsmaatregelen voldoen aan de eisen beschreven in hoofdstuk 13 van AA04, of dat de 

componenten zijn voorzien van een eerder afgegeven goedkeur. 

Waar nodig wordt op verzoek van de certificatie-instelling aanvullende informatie ter beschikking gesteld. 

(AA04) 5  EISEN BETREFFENDE AANVALSBESTENDIGHEID BEVEILIGINGSYSTEMEN 

• Het beveiligingssysteem mag niet worden uitgeschakeld of omzeild door een aanvalsmethode waarbij het 

keyless handzender signaal wordt verlengd,  

Op basis van de gegevens bij de aanvraag zal de certificatie-instelling: 

- Bepalen of certificatie mogelijk is. Als van te voren aan te geven is waarom certificatie niet 

mogelijk/haalbaar is wordt de aanvraag afgewezen. Zo zijn oplossingen die afhankelijk zijn van 

menselijk handelen (Makkelijk uit te schakelen door menselijk handelen, of moet altijd worden 

ingeschakeld door menselijk handelen) niet mogelijk. 

- De testmethode bepalen. Alleen als de werking zelf te testen is door of namens de certificatie-

instelling is certificatie mogelijk.  
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- Bepalen of de werking van het aanvullende systeem van definitieve aard is, of dat kan worden 

bewezen dat het aanvullende systeem aanwezig was en naar behoren werkte. 

(AAO4) 8.2 PRESTATIE-EISEN IN/UITSCHAKELEN 

• Indien een leverancier van een aanvullende maatregel ervoor heeft gekozen de sleutel, of het autorisatie 

device “in slaap te laten vallen” (De communicatie tussen zender/ontvanger wordt beëindigd), dan moet 

deze toestand maximaal 15 minuten (en per 1 juli 2020 na 5 minuten) na het afsluiten of uitzetten van 

het voertuig geautomatiseerd bereikt worden. 
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CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID  
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is het centrum dat samenhangende instrumenten 
ontwikkelt en implementeert om de maatschappelijke veiligheid te vergroten. Het CCV stimuleert 
samenwerking tussen publieke en private organisaties om criminaliteit integraal terug te dringen en vormt 
een schakel tussen beleid en praktijk.  
 
Van deze door het CCV ontwikkelde instrumenten, door andere partijen ontwikkelde instrumenten, of op 
marktniveau al aanwezige (technische) instrumenten kan de behoefte aanwezig zijn dat de kwaliteit van de 
gehaalde prestatie aantoonbaar gemaakt wordt.  
 
Het CCV heeft hiervoor conformiteitschema’s in beheer, waarvoor een structuur met inspraak van 
belanghebbende partijen ingericht is.  
 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is gehuisvest te Utrecht:  
Postbus 14069  
3508 SC Utrecht  
T (030) 751 6700  
F (030) 751 6701 
www.hetccv.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van het Ministerie van Justitie, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en de Raad van Korpschefs. 

 

http://www.hetccv.nl/

