
 

 

 

 

 

Harmonisatieafspraken BORG-B en BORG-E 
Publicatiedatum: 07-10-2021 

Dit document geeft een overzicht van afspraken tussen de certificerende instellingen BORG over hoe zij omgaan met onduidelijkheden in de 

BORG-B en BORG-E regelingen en de onderliggende VRKI 2.0. 

 

Onderwerp Harmonisatieafspraak Toelichting Van toepassing 

op 

Datum 

Alarminstallateur 

(BORG2005) 

Om als alarminstallateur conform de BORG2005 regeling te kunnen voldoen 

aan de nieuwe BORG-E regeling moet de alarminstallateur voor 1 juli 2021 

gestart zijn met de opleiding TBV en beschikt de alarminstallateur uiterlijk  

1 juli 2023 over het diploma.  

In deze periode mag de alarminstallateur alleen werk uitvoeren in woningen 

tot risicoklasse 3 en voor bedrijven risicoklasse 2. 

 BORG-E 1-1-2021 

Overgangsregeling versie 

1.0  (m.b.t. BORG2005) 

Aanvulling op overgangsregeling in borg-regelingen versie 1.0  

 

De overgangstermijn m.b.t. het vervallen van BORG 2005 wordt verlengt met 

6 maanden. BORG 2005 komt hiermee op 1 juli 2022 te vervallen.  
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BORG-E 

7-10-2021 

Bijlage 1 – beoordeling 

exameninstellingen 

Diploma’s uitgegeven vóór 1 april 2021 door onderstaande exameninstellingen 

worden geaccepteerd.  

• Kenteq 

• Certoplan 

• ROVC 

• VEV 

• CIBV 

• EBI 

• Stichting slotencertificaat  
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Onderwerp Harmonisatieafspraak Toelichting Van toepassing 

op 

Datum 

Diploma’s uitgegeven na 1 april 2021 worden geaccepteerd als de 

exameninstelling positief is beoordeeld. Zie hiervoor 

https://hetccv.nl/keurmerken/vakman/  

 

De certificatie-instellingen beoordelen de exameninstellingen en mogen 

elkaars beoordeling accepteren indien deze beoordeling is uitgevoerd op basis 

van de beoordelingscriteria zoals vastgelegd in het certificatieschema.  

Onderwijsinstellingen Hiervoor kan het certificaat voor bedrijven worden gebruikt. De EL-

maatregelen moeten dan wel overeenkomen zoals beschreven in hoofdstuk 6 

van de VRKI 2.0. 

 BORG-E 1-1-2021 

Beoordelen tijdens 

overgangsperiode 

Bij de overgang van de BORG-regelingen versie 1.0 naar versie 2.0 vinden er 
wijzigingen plaats op onderstaande artikelen die betrekking hebben op de 
uitvoering.  
Voor onderstaande artikelen uit versie 1.0 geldt, dat hierop tot en met  
31 december 2021 geen tekortkomingen worden geschreven.  
 

• 3.2.2 kwalificaties -Is van toepassing op de rol van de mentor. Deze 
functie komt te vervallen.  

• 3.2.3 meetmiddelen en apparatuur - Gekalibreerde meetmiddelen zijn 
niet meer van toepassing.  

• 6.3 verplichte normen - De volgende documenten zijn niet verplicht:  

o NEN1010  

o 50131-7  

o 50136 deel 1 t/m 3  
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