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Een gecertificeerd BORG-bedrijf moet voldoen aan de CCV Beoordelingsrichtlijn BORG 2005, versie 
2, inclusief wijzigings- en correctiebladen die geldig zijn op het moment van de audit.  
 
De beoordeling zal ca. een dag in beslag nemen en zal worden uitgevoerd aan de hand van het 
volgende programma. In de kolom “Toelichting”  wordt aangegeven op welke wijze wij beoordelen of 
aan de criteria wordt voldaan. Wij verzoeken u de benodigde documenten tijdens de beoordeling 
beschikbaar te houden. 
 

Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

IN TE DIENEN BIJ OPDRACHT CERTIFICATIE  

 Gegevens bij aanvraag certificering  

 Een aanvraag kan in behandeling worden genomen als de volgende 
gegevens zijn ontvangen: 

 Een ondertekend Opdrachtformulier erkenning BORG bedrijf 

 Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (§ 5.1 van het 
certificatieschema) 

 

Gecontroleerd wordt of de gegevens 
overeenkomen de op de aanvraag 
vermelde gegevens.  

CRITERIA TE STELLEN AAN HET GECERTIFICEERDE BEDRIJF  

 Inschrijving bij Kamer van Koophandel  

5.1 
 

 Er is een rechtsgeldig uitreksel KvK aanwezig. 

 Vermelding dat het verrichten van beveiligingswerkzaamheden behoort 
tot de reguliere bedrijfsactiviteiten. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd aan de hand van een 
(kopie) uittreksel van het 
Handelsregister. Van het 
inschrijvingsnummer wordt notitie 
gemaakt. 

 Personeel  

5.2.1 Elektronische beveiligingswerkzaamheden 

 Deelgebied 1: tenminste 1 MBV-er in vaste dienst met een verklaring van 
betrouwbaarheid. 

 Deelgebied 2: tenminste 1 TBV-er in vaste dienst met een verklaring van 
betrouwbaarheid. 

 Alle overige medewerkers (uitgezonderd personen die kabelnetwerken 
aanleggen) verklaring omtrent gedrag. 

Tijdens de beoordeling worden de 
diploma’s en verklaringen van 
betrouwbaarheid / omtrent gedrag 
ingezien en notitie gemaakt van de 
functies, namen, diploma’s en 
verklaringen. 

5.2.2 Bouwkundige beveiligingswerkzaamheden 

 Deelgebied 3: tenminste 1 TBV-er  of TBMB-er in vaste dienst met een 
verklaring omtrent gedrag. 

 Alle overige medewerkers verklaring omtrent gedrag. 

Tijdens de beoordeling worden de 
diploma’s en verklaringen omtrent 
gedrag ingezien en notitie gemaakt 
van de functies, namen, diploma’s en 
verklaringen. 

 Bedrijfsgebouw en vertrouwelijke gegevens  

5.3 
5.4 
 

 Deelgebied 1 + 2: minimaal beveiligd conform risicoklasse 3* 
(O2 + B1 + C/M2 + E2 + AL2 + R1). 

 Deelgebied 3: minimaal beveiligd conform risicoklasse 2 
(O1 + B1 + C/M1 + E1 + R1). 

 In plaats van C/M2 kan men ook beschikken over een inbraakwerende 
kast klasse CEN 0 of gelijkwaardig. 

 Database en computer conform de criteria uit § 5.4. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of het bedrijfsgebouw 
beveiligd is conform de bijbehorende 
risicoklasse. Tevens dient 
aangetoond kunnen worden dat de 
inbraakwerende kast, database en 
computer voldoen aan de criteria. 
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Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

 Levering van diensten en gebruik van beeldmerken  

5.5  Het BORG-bedrijf verleent op het gebied waarvoor hij op grond van de 
BRL is gecertificeerd slechts diensten die voldoen aan de criteria van 
hoofdstuk 4. 

 Het gebruik van beeldmerken voldoet aan de criteria van § 2.3. 

 Producten of diensten worden onder certificatie geleverd, tenzij 
schriftelijk anders overeengekomen. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
en de certificaatregistratie ingezien 
om na te gaan of aan de criteria wordt 
voldaan. 

CRITERIA TE STELLEN AAN DE INTERNE KWALITEITSBEWAKING  

 Algemeen  

6.1 
 

 Schriftelijk of digitaal is vastgelegd hoe de kwaliteitszorg is geregeld 
(Kwaliteitshandboek). 

 Het KHB is voor alle medewerkers toegankelijk en zij zijn op de hoogte 
van de gecertificeerde processen. 

 In het KHB is omschreven hoe het kwaliteitssysteem wordt onderhouden. 

 In het KHB is omschreven hoe het systeem van interne audits (min. 1x 
per jaar) geïmplementeerd is om de effectiviteit van het kwaliteitssysteem 
te toetsen. 

 Interne audits en corrigerende maatregelen worden geregistreerd. 

 Het KHB beschrijft ook de uitbesteding van taken. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of het kwaliteitshandboek 
aan deze eisen voldoet. 

 Kwaliteitsbeleid  

6.2 
 

 Het KHB bevat een verklaring van de directie van het BORG-bedrijf, dat 
het kwaliteitsbeleid erop is gericht om: 
1. Alle documenten te laten voldoen aan de criteria van hoofdstuk 3; 
2. Diensten te leveren die voldoen de criteria van hoofdstuk 4; 
3. Het bedrijf blijvend te laten voldoen aan de criteria van hoofdstuk 5; 
4. De interne kwaliteitsbewaking uit te voeren conform hoofdstuk 6.  

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of in het 
kwaliteitshandboek een verklaring is 
opgenomen waaruit dit blijkt. 

 Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en vakbekwaamheden  

6.3.1 Directie 

 In het KHB is vastgelegd dat de directie verantwoordelijk is dat de 
medewerkers weten en begrijpen welke eisen aan de werkzaamheden 
worden gesteld. 

 De wijze van waarop  invulling wordt gegeven aan deze 
verantwoordelijkheid is omschreven in het KHB. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of in het 
kwaliteitshandboek een omschrijving  
is opgenomen waaruit dit blijkt. 

6.3.2 Kwaliteitssysteem 

 Het bedrijf heeft een verantwoordelijke voor het kwaliteitssysteem 
aangesteld. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of dit in het KHB is 
vastgelegd. 

6.3.3 Personeel 

 In het KHB is de plaats in de organisatie omschreven van iedere 
medewerker met de daarbij behorende taken, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden en bekwaamheden. 

 Vakbekwaamheden zijn afgestemd op de toegewezen taken en 
verantwoordelijkheden . 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of in het 
kwaliteitshandboek een omschrijving  
is opgenomen waaruit dit blijkt. 

6.3.4 Geheimhouding 

 Alle medewerkers hebben een document ondertekend waarin is 
aangegeven dat zij zich houden aan de door het bedrijf gestelde regels 
voor geheimhouding. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of door alle medewerkers 
een geheimhoudingsverklaring is 
getekend. 

 Controle activiteiten  

6.4 
 

 In het KHB is de omvang en frequentie vastgelegd van de 
controleactiviteiten van de interne kwaliteitsbewaking waaruit blijkt dat: 
1. De op te stellen documenten tot stand komen en voldoen aan de 

eisen van hoofdstuk 3 en 4; 
2. De installaties en maatregelen tot stand komen en voldoen aan de 

eisen van hoofdstuk 3 en 4. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of in het 
kwaliteitshandboek een omschrijving  
is opgenomen waaruit dit blijkt. 
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Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

 Beschrijving van procedures  

6.5 
 

 Het KHB bevat de volgende procedurebeschrijvingen die voldoen aan de 
criteria van § 6.5: 
1. De controle op de werkzaamheden; 
2. De registratie van projecten; 
3. Het beheer van projectdossiers; 
4. Het documentenbeheer, op het bedrijf en in het werk; 
5. De beheersing van de vakbekwaamheid van medewerkers; 
6. De beheersing van tekortkomingen; 
7. De klachtenafhandeling. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of in het 
kwaliteitshandboek de 
procedureomschrijvingen zijns 
opgenomen waaruit dit blijkt. 

 
 Procedure-eisen  

6.6 Registratie van projecten 

 Het bedrijf neemt alle projecten waarvoor opdracht is verworven op in 
een projectenregistratie met vermelding van: 
1. Projectnummer; 
2. Naam en adresgegevens; 
3. Datum opname register. 

Tijdens de beoordeling wordt de 
projectenregistratie ingezien of deze 
aan de eisen voldoet.  

6.6.1 Beheer van projectdossiers 

 Het bedrijf houdt voor ieder project een projectdossier en bevat minimaal: 
1. Het Programma van Eisen 
2. Het beveiligingsplan 
3. Het ontwerp van de elektronische maatregelen 
4. Het ontwerp van de bouwkundige beveiligingsmaatregelen 
5. Opleveringsrapporten  en onderhoudsrapporten 
6. (kopieën van) verstrekte BORG Certificaten / BORG 

Opleveringsbewijzen.  
 

 De gegevens en registraties worden minimaal 5 jaar na datum jongste 
document bewaard. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien. Steekproefsgewijs worden 
er dossiers op de bewaartermijn en 
inhoud beoordeeld op de van 
toepassing zijnde eisen. 

6.6.2 Documentenbeheer 

 Het bedrijf beschikt over de BORG BRL 2005 versie 2 en alle 
documenten waarnaar deze BRL verwijst. 

 In het KHB is een overzicht opgenomen van alle interne en externe 
documenten. 

 In het KHB is aangegeven wie verantwoordelijk is voor het beheer. 

Tijdens de beoordeling wordt 
gecontroleerd of de BORG BRL 2005 
versie 2 en alle documenten waarnaar 
deze BRL verwijst aanwezig zijn en in 
een overzicht opgenomen zijn. 
Tevens wordt geverifieerd of in het 
KHB de verantwoordelijke voor het 
beheer is aangegeven. 

6.6.3 Beheersing van de vakbekwaamheid en betrouwbaarheid van de 
medewerkers 

 Het bedrijf beschikt over een dossier waarin de vakbekwaamheden zijn 
beschreven en bevatten minimaal: 
1. Registratie van vakbekwaamheden (kennis, vaardigheden en 

ervaring); 
2. Kopieën diploma’s; 
3. Kopieën verklaringen van betrouwbaarheid  of verklaringen omtrent 

gedrag; 
4. Registratie van de 3 jaarlijkse beoordeling waaruit blijkt wie de 

beoordeelde beoordeeld heeft, wat de resultaten van de beoordeling 
zijn en de eventuele genomen maatregelen en acties. 

Tijdens de beoordeling worden de 
diploma’s, registraties en verklaringen 
ingezien en notitie gemaakt van de 
functies, namen, diploma’s en 
verklaringen. 

6.6.4 Klachtenbehandeling 

 Het bedrijf beschikt over een registratie waar de klachten omtrent de 
gecertificeerde dienst in opgenomen zijn. Hierin staan de wijze van 
behandeling en welke maatregelen getroffen zijn om herhaling te 
voorkomen. 

Tijdens de beoordeling worden de 
registraties ingezien. Van het aantal 
en de aard van de klachten wordt 
notitie gemaakt. 

6.7 Uitbesteding en inhuur van personeel 

 Uitbesteding en inhuur van personeel voldoen aan de criteria van § 6.7.  

Tijdens de beoordeling wordt dit 
geverifieerd. 
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Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

CRITERIA TE STELLEN AAN DOCUMENTEN, MAATREGELEN EN HET PROCES  

 
 Algemeen  

5.4 Beveiliging en archivering van vertrouwelijke gegevens 

 Het bedrijf bergt de documenten met de vertrouwelijke gegevens op in 
het in  § 5.4 omschreven compartiment. 

 Het bedrijf slaat digitale vertrouwelijke informatie op in een computer 
voorzien van individuele wachtwoorden en deze staat of binnen het 
beveiligd gebied in combinatie met meeneembeperkende maatregelen of 
in het in  § 5.4  omschreven compartiment. 

 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of de vertrouwelijke 
gegevens in het compartiment zijn 
opgeslagen en de beveiliging 
computers voldoen aan de eisen. 
Bovenstaande is vastgelegd in een 
procedure (KHB). 

 
 Elektronische / Bouwkundig ontwerp en uitvoering  

4.2.1 Opdracht 

 De opdracht, met alle bijbehorende voorwaarden, wordt schriftelijk 
vastgelegd c.q. bevestigd. 

 De opdracht kan betrekking hebben op deelgebied 1, 2 of 3. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of de opdracht schriftelijk 
wordt bevestigd conform de 
vastgelegde procedure (KHB). 

4.2.2 
 

Risicoanalyse 

 Het bedrijf voert voor ieder project de risicoanalyse uit en bepaalt de 
risicoklasse volgens indeling in risicoklassen, document D03-375 en 
DO03-376 (geldige versies). 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of een risicoanalyse wordt 
uitgevoerd conform de eisen en de 
vastgelegde procedure (KHB). 

4.2.3 
3.2 

Programma van eisen 

 Het bedrijf heeft voor ieder project een PVE opgesteld waarvan de 
vermelde maatregelen ten minste voldoen aan de eisen omschreven in: 
1. indeling in risicoklassen, document D03-376 en DO03-375 (geldige 

versie) (risicoanalyse), of 
2. richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen, document 002754 

(geldige versie) (risicoanalyse) 

 Het PvE omvat:  
1. Risicoanalyse / waarom wordt er beveiligd / benoeming attractieve 

goederen; 
2. Aanduiding van het niveau van de te treffen beveiligingsmaatregelen, 

uit te splitsen in: 
- O: Organisatorische maatregelen; 
- B: Bouwkundige maatregelen en indien van toepassing        

Meeneembeperkende- en Compartimenteringsmaatregelen; 
- E: Elektronische maatregelen + Alarmering + Reactie 

(alarmopvolging). 
3. Versienummers van de gehanteerde referentiedocumenten. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of een PVE wordt opgesteld 
conform de eisen en de vastgelegde 
procedure (KHB). 

4.2.4 
3.3 

Opstellen Beveiligingsplan 

 Het bedrijf heeft voor ieder project een beveiligingsplan opgesteld dat 
voldoet aan § 3.3: 
1. Aanduiding van het te beveiligen (deel) bouwwerk of terrein; 
2. Een verwijzing naar het PvE met kenmerk en datum. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of een beveiligingsplan wordt 
opgesteld conform de eisen en 
vastgelegde procedure (KHB). 

4.2.5 
3.4 
 

Ontwerpen maatregelen 

 Het bedrijf heeft voor ieder project een gespecificeerd ontwerp van de 
maatregelen opgesteld  zoals aangegeven in het beveiligingsplan en 
voldoet aan: 
1. Het ontwerp van de beveiligingsmaatregelen bevat een 

gedetailleerde beschrijving van de te treffen elektronische en/of 
bouwkundige en bijbehorende organisatorische maatregelen; 

2. De alarminstallatie voldoet aan de geldende versie van de  
‘Installatievoorschriften Alarmapparatuur”  en voor overval aan het 
‘Protocol stil overval alarm’ Nationaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing); 

3. De bouwkundige beveiligingsmaatregelen voldoen aan de eisen van 
het beveiligingsplan en de bouwkundige beveiligingsmaatregelen 
voor een onderwijsinstelling voldoen aan de eisen van ‘Richtlijn 
inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen Versie 2’. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of het ontwerp van de 
maatregelen voldoet aan de gestelde 
eisen en vastgelegde procedure 
(KHB). 

4.2.6 
 

Uitvoeren 

 Het bedrijf voert de maatregelen uit zoals beschreven in het ontwerp. 

 Het bedrijf kan aantonen dat eventuele afwijkingen, die optreden tijdens 
de installatie, ten opzichte van het ontwerp vooraf met de opdrachtgever 
zijn overlegd en dat de opdrachtgever daarmee heeft ingestemd. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of eventuele afwijkingen zijn 
overlegt en conform de vastgelegde 
procedure (KHB) zijn. 
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Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

CRITERIA TE STELLEN AAN DOCUMENTEN, MAATREGELEN EN HET PROCES  

4.2.6 
 

Aansluiting op PAC 

 Indien van toepassing sluit het bedrijf de alarminstallatie aan op de PAC 
en assisteert/bemiddelt bij de aanmeldingsprocedure 
(meldkamerformulier). 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of de aanmelding PAC 
voldoet aan de eisen en vastgelegde 
procedure (KHB).  

4.2.7 
3.5 
 
 

Oplevering  

 Bij de oplevering voert het bedrijf een opleveringscontrole uit, controleert 
of de maatregelen conform het ontwerp uitgevoerd zijn en stelt een 
opleveringsrapport op waarin zijn opgenomen: 
1. Aanduiding van de beveiliging en het te beschermen bouwwerk of 

terrein; 
2. Een verwijzing naar het ontwerp; 
3. Een verwijzing naar het PvE; 
4. De resultaten van de uitgevoerde keuringen; 
5. Het resultaat van de vergelijking van de uitgevoerde  

beveiligingsmaatregelen met het ontwerp; 
6. De datum opleveringscontrole; 
7. De autorisatie van het opleveringsrapport. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of het ontwerp van de 
maatregelen voldoet aan de gestelde 
eisen en vastgelegde procedure 
(KHB). 

4.2.8 
 

Instructie organisatorische maatregelen 

 Het bedrijf heeft de bijbehorende organisatorische maatregelen uitgelegd 
aan de opdrachtgever. 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of het bedrijf de 
organisatorische eisen uitlegt conform 
de eisen en de vastgelegde 
procedure (KHB). 

 Jaarlijks onderhoud beveiligingsplan en alarminstallatie  

4.3.1 Risicoanalyse 

 Het bedrijf voert voor ieder onderhoud de risicoanalyse uit en bepaalt of 
de risicoklasse is gewijzigd. 

 Het bedrijf vermeldt dit in een onderhoudsrapport. 

 Indien de risicoklasse veranderd is wordt door het bedrijf aangegeven 
welke maatregelen noodzakelijk zijn om weer te voldoen. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of de risicoanalyse bij 
onderhoud voldoet aan de gestelde 
eisen  en conform de vastgelegde 
procedure (KHB). 

4.3.2 
 

Keuring 

 Het bedrijf keurt de elektronische maatregelen en controleert hierbij of de 
maatregelen conform ontwerp zijn en stelt een onderhoudsrapport op 
waarin is aangegeven welke onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk 
zijn. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of de keuring bij onderhoud 
voldoet aan de gestelde eisen en 
conform de vastgelegde procedure 
(KHB). 

4.3.3 
 

Uitvoering onderhoudswerkzaamheden 

 Het bedrijf voert de maatregelen en onderhoudswerkzaamheden uit en 
legt dit schriftelijk vast. 

Tijdens de beoordeling wordt 
steekproefsgewijs een projectdossier 
ingezien of de maatregelen en 
onderhoudswerkzaamheden voldoen 
aan de gestelde eisen en conform de 
vastgelegde procedure (KHB). 
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Artikel Verkorte omschrijving van de criteria Toelichting 

 Verhelpen van storingen bij een onderhoudscontract  

4.3.4 Algemene bepalingen en verhelpen van storingen 

 Het bedrijf kan verantwoordelijk zijn voor het onderhoud indien dit 
vastgelegd is in een opdracht (onderhoudscontract). 
Hierbij gelden de volgende bepalingen: 
1. Het bedrijf voert de onderhoudswerkzaamheden uit volgens 

‘Voorschriften beheer en onderhoud alarmapparatuur (geldende 
versie)’; 

2. Het bedrijf is 24 uur per etmaal onmiddellijk telefonisch bereikbaar 
(of via PAC/callcenter); 

3. Het bedrijf brengt de opdrachtgever binnen een half uur na 
aanmelding van de storing op de hoogte van de voorgenomen actie 
om de storing te verhelpen; 

4. De tijden waarbinnen het bedrijf de storing verhelpt zijn na 
aanmelding van de storing: 

 Binnen 48 uur voor woningen  risicoklasse 1 t/m 3; 

 Binnen 24 uur voor woningen  risicoklasse  4; 

 Binnen 24 uur voor utiliteitsgebouw risicoklasse 1 + 2; 

 Binnen 12 uur voor utiliteitsgebouw risicoklasse 3 + 4. 
 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of het bedrijf voldoet aan 
de algemene bepalingen en 
verhelpen van storingen conform de 
eisen en de vastgelegde procedure 
(KHB). 

4.4 Hercertificatie 

 Hercertificatie wordt uitgevoerd conform de criteria uit § 4.4. 
 

Tijdens de beoordeling wordt 
geverifieerd of het bedrijf voldoet aan 
de voorwaarden voor hercertificatie. 

 
 
 


