
  

 

 

 

 
Certificatieafspraak 

Voor certificatie volgens CCV-certificatieschema BORG-E heeft de Commissie van 
Belanghebbenden Criminaliteitspreventie positief geadviseerd over de volgende 
harmonisatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en 
de schemabeheerder en is op te vatten als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de 
schema’s. Deze certificatieafspraak is geldig tot en met 31 december 2023. 
 

Onderwerp Verificatie prestatie van het alarmtransmissiesysteem (ATS) in 1.2 
Toepassingsgebied, 2.3.2 tabel 2.4 Alarmtransmissie; 2.3.4 tabel 2.7 Eindcontrole 
en in bedrijf stellen; Verificatie van prestaties conform VRKI 2022 Deel B § 7.4.6. 

In de VRKI 2022 Deel B is opgenomen: 

7.4.6  Verificatie van prestaties 

De toe te passen methoden voor verificatie van de prestaties van een ATS zijn 
beschreven in NEN-EN 50136-1:2012, hoofdstuk 7 Verification of Performance. 

De verificatie van de prestaties van een ATS behoort te worden uitgevoerd door de 
alarmtransmissie service provider (ATSP). In Nederland is dit in veel gevallen de 
aanbieder van het alarmtransmissiesysteem. 

De verificatie van de prestaties van een ATS behoort de volgende aspecten te 
omvatten: 

− Verificatie dat het ATS functioneert conform de prestatie-eisen; hiertoe 
behoort het testen van de alarm doormelding en de bewaking van het ATS; 

− Verificatie die nodig is om de beschikbaarheid van het ATS vast te stellen of 
te bevestigen; 

− De registraties van storingen en verificaties van prestaties van alle ATS’en 
en ATSN’en behoren te worden vastgelegd door de ATSP. 

De registratie voor elke ATS-storing omvat: 

− Tijd en datum van de storing; 
− Tijd en datum waarop de storing is verholpen en het systeem weer normaal 

functioneerde; 

De registraties behoren ten minste 3 jaar bewaard te blijven. 

Voor SP2 en DP1 (AT2) is het toegestaan verificatie van de prestaties achterwege te 
laten. Volstaan kan worden met het bewaken van de controlemeldingen uit het 
inbraaksignaleringssysteem door de PAC. 

Geharmoniseerde 
beoordeling 

De certificatie-instellingen formuleren geen afwijking voor de certificaathouder 
als de verificatie en bijbehorende registratie niet aantoonbaar is. 
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Onderbouwing De verificatie van de prestaties van een ATS behoort te worden uitgevoerd door de 
alarmtransmissie service provider (ATSP). Er wordt aangegeven dat dit in Nederland in veel 
gevallen de aanbieder van het alarmtransmissiesysteem is, maar in de praktijk blijkt dat dit 
vaak door 3 partijen wordt verzorgd (zie schema): 

A. Doormeldapparatuur bij de eindgebruiker door de certificaathouder; 
B. Verbinding tussen de doormeldapparatuur en de meldkamer door de telecomprovider; 
C. Ontvangstapparatuur op de meldkamer door de meldkamer. 

 
De genoemde telecomprovider en meldkamer hebben geen verplichtingen richting de 
certificaathouder. De certificaathouder kan hierop niet worden beoordeeld.  

Positief 
advies van  
de CvB 
Criminaliteits-
preventie 
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