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VOORWOORD 
Dit wijzigingsblad behoort bij de beoordelingsrichtlijn BORG 2005, versie 2, d.d. mei 2007.  

 

Dit wijzigingsblad heeft als doel de beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 te 

actualiseren met de gewijzigde versie van de VRKI documenten en de PKVW 

Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst. De wijziging verwijst naar de vigerende versie van 

deze documenten. 

 

Daarnaast worden met dit wijzigingsblad de verwijzingen naar de installatievoorschriften 

van de VvBO geactualiseerd. Deze documenten zijn niet meer beschikbaar via de website 

van de VvBO, en daarom gepubliceerd op de website van het CCV. 

 

Naast dit wijzigingsblad zijn het correctieblad C1:2009 en de wijzigingsbladen A1:2008, 

A2:2010, A3:2010, A4:2011, A5:2011, A6:2012, A7:2014 en A8:2015 van kracht. 

 

Het CCV publiceert op haar website een geïntegreerde informele versie (GIV) waarin de 

wijzigingen en aanvullingen verwerkt zijn. Deze versie is opgezet in de huisstijl van het 

CCV die geldt voor nieuw te publiceren conformiteitschema’s. Wijzigingsbladen en 

correctiebladen zijn bindend. 

 

VASTSTELLEN VAN HET WIJZIGINGSBLAD 

Het wijzigingsblad A9 voor BORG 2005 versie 2 is vastgesteld op 4 februari 2016 door de 

Commissie van Belanghebbenden Criminaliteitspreventie van het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid en kan worden aangehaald als: 

- “Wijzigingsblad A9:2016 voor BORG 2005 versie 2” 

- “BORG 2005 V2/A9:2016” 

 
BORG 2005 V2/A9:2016 is gepubliceerd en ingegaan op 8 februari 2016. Voor dit 
wijzigingsblad geldt geen overgangstermijn. Vanaf 8 februari 2016 mogen alleen de 
vigerende versies van de VRKI en PKVW documenten gebruikt worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst van dit conformiteitschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, te Utrecht. 

 
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. 
Voorzover 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, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 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, photoprint, 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. 
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WIJZIGINGEN 
In de Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 d.d. mei 2007 zijn de volgende wijzigingen van kracht: 

 

 

Hoofdstuk 9 Referenties 

Onder [4] wordt de tekst “Richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, document 

002754, versie maart 2014” vervangen door de tekst “Richtlijn inbraakbeveiliging 

onderwijsinstellingen, document 002754, vigerende versie”. 

 

Onder [5] worden de volgende teksten vervangen: 

- “Verbeterde Risicoklassenindeling: risicoklassen indelingen voor woningen, 

document D03/375, versie maart 2014” door “Verbeterde Risicoklassenindeling: 

risicoklassen indelingen voor woningen, document D03/375, vigerende versie”; 

- “Verbeterde Risicoklassenindeling: risicoklassen indelingen voor bedrijven, 

document D03/376, versie maart 2014” door “Verbeterde Risicoklassenindeling: 

risicoklassen indelingen voor bedrijven, document D03/376, vigerende versie”. 

 

Onder [6] wordt de tekst “Verbeterde Risicoklassenindeling: definities 

beveiligingsmaatregelen, document D03/385, versie maart 2014” vervangen door de tekst 

“Verbeterde Risicoklassenindeling: definities beveiligingsmaatregelen, document D03/385, 

vigerende versie”. 

 

Onder [18] wordt de tekst “PKVW Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst, versie november 

2010” vervangen door de tekst “PKVW Beveiligingsrichtlijn en Productenlijst, vigerende 

versie”. 

 

Bij [4], [5] en [6] wordt verduidelijkt waar deze documenten op de website van het CCV 

zijn te vinden. Hiertoe wordt de volgende tekst toegevoegd: "(onderwerp VRKI, 

documenten)". 

 

Bij [7], [10], [15], [16] en [17] wordt onder 'Verkrijgbaar bij' de tekst "Cd-rom 

Beveiligingstechniek, SDU Handboek Beveiligingstechniek, 

http://www.vvbo.nl/#pagina=1008" vervangen door de tekst "Website CCV (certificatie 

BORG, documenten)". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


