Uitleg beveiligingsmaatregelen
Voor een borg certificaat zijn er 4 beveiligingsmaatregelen van belang. Alle 4 disciplines moeten voor
het Borg certificaat zijn uitgevoerd.

Er wordt gewerkt met letters, zie hieronder, en cijfers. De cijfers achter de letter geeft aan hoe zwaar
de maatregelen moeten zijn
O maatregelen; Dit zijn de organisatorische maatregelen. U kunt hierbij denken aan goed sleutel
beheer, wie is verantwoordelijk voor de sluitrondes.
B maatregelen; Bouwkundige maatregelen zoals het hang en sluitwerk, inbraak vertragend glas, etc.
E maatregelen; Elektronische maatregelen of anders gezegd een alarmsysteem.
C maatregelen; Compartiment en/of een kluis. Vaak waar waardevolle goederen worden opgeslagen.
R maatregelen; Alarmopvolging(Reactie) Deze kan bv door een waarschuwingsadres of via een
particulier alarmopvolgingsbedrijf.
Voor alle maatregelen zijn verschillende niveaus. Hoe hoger de klasse, hoe hoger de eisen voor de
maatregelen. Om tot een juiste borgklasse beveiliging te komen wordt er naar de attractieve zaken
gekeken, de (verzekerde)waarde en de mate van de attractiviteit
Om te bepalen welke beveiligingsmaatregelen toe te passen moeten we eerst een risicoklasse
bepaling vast stellen. Er zijn 4 risicoklasse niveaus:

Eisen Borg klasse 1 O1 + B0 + E1 +

R1

O1: Organisatorische maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem.
B0: Bestaand hang en sluitwerk
E1: Inbraak alarminstallatie E1 grade 2 /NCP 2
R1: Alarm naar sleutelhouders(waarschuwingsadressen)

Eisen Borg klasse 2: O1 + B1 + E1

+ R1

O1: Organisatorische maatregelen + voorlichting over preventie + uitleg over het systeem.
B1: Bereikbare gevelopeningen bouwkundige vertraging van 3 minuten (SKG 2 sterrensloten)
E1: Inbraak alarminstallatie E1 (Grade 2 /NCP 2)
R1: Alarm naar sleutelhouders(waarschuwingsadressen)

Eisen Borg klasse 3: O2 + B1 + C/M2+ E2 + R1
O2: Voorlichting over preventie + uitleg over het systeem + specifieke mtregelen
B1: Bereikbare gevelopeningen inbraakvertraging van 3 minuten (SKG 2 sterrensloten)
C/M2: Inbraakwerende kast/safe volgens VGW kwalificaties. Of M2 door slagvaste vitrines, rolluiken
e.d. Of bouwkundig compartiment (Alles inbraakvertraging 5 minuten)
E2: Alarminstallatie met ruimtelijk werkende anti-masking detectoren bij bedrijven.
R1: Alarm naar sleutelhouders(waarschuwingsadressen)
Dit is een verkorte weergave en kan daardoor niet volledig zijn
Zijn of komen er vragen 013 505 00 91 info@verzburgers.nl

