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VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI 

 
 
INLEIDING    
 
Deze erkenningsregeling maakt deel uit van een groter geheel waar meerdere disciplines 

onderdeel van zijn. Binnen het deel wat in de markt algemeen bekend is als inbraak/diefstal 

is het inzichtelijk maken van het risico voornamelijk gebaseerd op de VRKI. 

De VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI beperkt zich dan ook tot de 

beveiligingsoplossingen zoals omschreven in de VRKI. 

Tijdens de Ledenraad van 17 maart 2022 is de VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging 

VRKI ter vaststelling aangeboden en bekrachtigd. De regeling treedt per direct in en de 

overgangsregeling maakt het mogelijk om binnen een termijn van vijf jaar te kunnen voldoen 

aan de gewijzigde voorwaarden en opleidingseisen ten opzichte van de VEB3 

kwaliteitsregeling. 

 
 
Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven 
Jaap Bijzerweg 8D 
3446 CR  Woerden 
Tel. 0348 – 421 251 
E-mail adres: info@veb.nl 
Website: www.veb.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drukfouten voorbehouden. 
© VEB 
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VOORWOORD 
 
Om de kwaliteit van het opgeleverde werk zoveel mogelijk te waarborgen heeft de VEB een 
daarvoor ontwikkelde Kwaliteitsregeling met onderliggende erkenningsregeling. 
 
Deze regeling is bedoeld voor leden en aspirant leden van de VEB, die als technisch 
beveiligingsbedrijf (“Alarminstallateur” in de zin van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) een bedrijf uitoefenen.   
 
Met deze erkenning is het de ingeschrevene toegestaan een  VEB kwaliteitsdocument af te 
geven waarmee verklaard wordt dat de uitgevoerde beveiligingsmaatregelen voldoen aan de 
eisen zoals die gesteld zijn in de VRKI. 
Deze VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI vormt een aanvulling op de 
Statuten van de vereniging en is voor technische beveiligingsbedrijven de voorwaarde om de 
status te bereiken van VEB Erkend technisch beveiligingsbedrijf VRKI. 
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TOELICHTING OP DE ERKENNINGSREGELING 
 
VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI is ontwikkeld om de kwaliteit van het 
opgeleverde werk zoveel mogelijk te waarborgen. De VEB 4 Kwaliteitsregeling Algemeen 
vormt een onlosmakelijk deel van de VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI.  
 
Alle binnen deze Erkenningsregeling van toepassing zijnde artikelen moeten gelezen worden 
vanuit de geest van deze regeling. Het doel van de erkenningsregeling is leidend. 
 
Particuliere PBO bedrijven, Particuliere Alarm Centrales en Partners vallen buiten deze 
regeling. 
Bij onduidelijkheden beslist het bestuur. 
 

 
 
TOELICHTING OP DE VRKI 
 
De Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) is eigendom van het Verbond van Verzekeraars 
en wordt beheerd en uitgegeven door het CCV. Voor het beheer van de VRKI laat het CCV 
zich ondersteunen door een deskundigenpanel waarin de VEB is vertegenwoordigd.  
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Artikel 1 DEFINITIES 
 
Voor toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: 
Regeling: 

- VEB 4 Erkenningsregeling Inbraakbeveiliging VRKI 
Titel bedrijf: 

- VEB Erkend technisch beveiligingsbedrijf VRKI 
Erkenningen: 

- VEB 4 Inbraakbeveiliging VRKI 
Elektronische- en/of mechanische (technische) beveiligingswerkzaamheden: 

- het ontwerpen, aanleggen, monteren, demonteren, wijzigen, herstellen, onderhouden 
en bedrijfsvaardig opleveren van technische beveiligingsmaatregelen 

Beveiligingsmaatregelen: 
- een samenstel van beveiligingsmaatregelen die kunnen bestaan uit organisatorische, 

bouwkundig/mechanische, elektronische, meeneembeperkende maatregelen, 
compartimenteringmaatregelen en reagerende maatregelen om, voor zover van 
toepassing, aantasting van lijf en goed door diefstal, inbraak, overval, vandalisme, 
bedreiging, beroving, vernieling, onbevoegde toegang of aanwezigheid te voorkomen 
of te beperken 

PAC: 
- particuliere alarmcentrale is een onderneming die, met vergunning van het Ministerie 

van Justitie diensten mag verlenen ten behoeve van derden, in een centraal 
alarmmeldpunt de door alarmapparatuur verzonden signalen ontvangt en beoordeelt 
en zo nodig assistentie vraagt aan de politie, andere overheidsinstanties, bedrijven 
en/of particulieren 

VRKI: 
- Verbeterde Risico Klassen Indeling  

TBV: 
- Technicus Beveiligingsinstallaties 

MBV: 
- Monteur Beveiligingsinstallaties 

TBMB 
- Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging 

PKVW 
- Politie Keurmerk Veilig Wonen® 

VOG-verklaring: 
- Verklaring Omtrent Gedrag 

VVB-verklaring: 
- Verklaring van Betrouwbaarheid 

Intakedocument: 
- startdocument ter vaststelling van de risicoklasse, de wensen van de aanvrager en 

de bijbehorende beveiligingsmaatregelen 
Wpbr 

- Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
Rpbr 

- Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
CCV: 

- Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
Alarminstallatie: 

- apparatuur die alleen of in combinatie met andere apparatuur een systeem vormt dat 
door middel van sensoren de fysieke verschijnselen, die duiden op een ongewenste 
situatie, omzet in signalen welke resulteren in een alarmering 
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Disciplines: 

- Inbraak/diefstal:  

• Beveiligingsmaatregelen en de daarbij behorende kwaliteitsregeling 
die betrekking hebben op werkzaamheden die algemeen bekend zijn 
onder de term inbraakbeveiliging conform de VRKI 

- Camera: 

• Beveiligingsmaatregelen en de daarbij behorende kwaliteitsregeling 
die betrekking hebben op werkzaamheden die algemeen bekend zijn 
onder de term camerasystemen en CCTV/VSS 
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Artikel 2 ERKENNINGSREGELING INBRAAKBEVEILIGING VRKI 
 
De VEB Kwaliteitsregeling Inbraakbeveiliging VRKI is direct gekoppeld aan de methodiek 
van de geldende VRKI. 
 
 
Artikel 3 BEWIJZEN VAN VAKBEKWAAMHEID TEN BEHOEVE VAN ERKENNING 
 
Als de aanvrager alarminstallateur is in de zin van de Wet particuliere 
beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, dan dient hij in het bezit te zijn van de 
wettelijk vereiste vakdiploma’s. 
 
Overzicht van de voor de technisch beheerder van toepassing zijnde vakdiploma’s: 

- TBV Technicus Beveiligingsinstallaties 
o Het diploma Technicus Beveiligingsinstallaties: houdt zich bezig met de 

uitvoering van beveiligingswerkzaamheden in alle risicoklassen zoals 
beschreven in de geldende Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) en heeft 
daar aantoonbaar kennis van door middel van een bewijs van deelname aan 
opfriscursussen. Deelname aan een opfriscursus dient minimaal één maal per 
drie jaar plaats te vinden. 

- TBMB Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging 
o Het diploma Technisch Beheerder Mechanische Beveiliging: houdt zich 

uitsluitend bezig met het advies en de aanleg van bouwkundig/mechanische 
beveiligingswerkzaamheden, zoals beschreven in de geldende Verbeterde 
Risico Klassen Indeling (VRKI) en heeft daar aantoonbaar kennis van door 
middel van een bewijs van deelname aan opfriscursussen. Deelname aan een 
opfriscursus dient minimaal één maal per drie jaar plaats te vinden. 

- PKVW Preventieadviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen® (PKVW) 
o De erkenning Preventieadviseur Politie Keurmerk Veilig Wonen® : houdt zich 

uitsluitend bezig met het advies van bouwkundig/mechanische 
beveiligingswerkzaamheden bij woonhuizen in de definitie BK2 zoals 
beschreven in de geldende Verbeterde Risico Klassen Indeling (VRKI). 

 
Voor het bedrijf waarvan de technisch beheerder enkel in het bezit is van het vakdiploma 
MBV is een overgangsregeling van toepassing. Voorwaarde is dat het bedrijf voor 1 april 
2022 hun erkenning hebben verkregen op basis van het vakdiploma MBV. 
Deze overgangsregeling geldt tot 1 april 2027. Daarna dient er binnen het bedrijf een 
technisch beheerder te zijn die minimaal in het bezit is van het vakdiploma TBV. 
 
Overzicht van de voor monteurs en servicemonteurs van toepassing zijnde vakdiploma’s:  

- MBV Monteur Beveiligingsinstallaties 
 
Voor personeelsleden die zich bezig houden met het uitbrengen van beveiligingsadviezen en 
opstellen van beveiligingsplannen, wordt aanbevolen dat zij in het bezit zijn van het 
vakdiploma TBV. 
 
Ter beoordeling van het bestuur van de VEB kunnen, in verband met doorlopende 
marktontwikkelingen, aanvullende her- en bijscholingsopleidingen worden geëist. 
Bijlage 3 geeft hier een toelichting op. 
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Artikel 4 BEVEILIGINGSPLAN 
 
Een belangrijk onderdeel van de erkenning is het maken van een compleet beveiligingsplan. 
Verdere details van het beveiligingsplan zijn te vinden in bijlage 2. 
 
Artikel 5 VOORSCHRIFTEN VOOR ALARMAPPARATUUR 
 
Deze voorschriften bestaan uit twee delen, te weten: 

• Installatievoorschriften voor alarmapparatuur en 

• Voorschriften voor beheer en onderhoud van alarmapparatuur. 
De geldende versie van deze voorschriften vormen een onlosmakelijk deel van deze 
erkenningsregeling. 
 
Artikel 6 24-UURS SERVICEORGANISATIE 
 
Het technische beveiligingsbedrijf biedt zijn klant een serviceorganisatie aan die te allen tijde 
bereikbaar is voor een mondeling contact. Hiermee wordt een bereikbaarheid bedoeld van 
24 uur per dag en dat alle dagen van de week.de volledige omschrijving van de eisen die 
aan deze serviceorganisatie gesteld worden treft u aan in bijlage 1 van de VEB 4 
Erkenningsregeling VRKI. 
 
Artikel 7 SLOTBEPALING 
 
Het bestuur kan voorschrijven dat bij de uitvoering van deze regeling gebruik wordt gemaakt 
van gestandaardiseerde bescheiden.  
In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het bestuur. 
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Behorende bij: VEB 4 Erkenningsregeling VRKI 
 
BIJLAGE 1: Omschrijving van eisen van een 24-uurs serviceorganisatie: 
 
Het technische beveiligingsbedrijf biedt zijn klanten een serviceorganisatie aan die te allen 
tijde bereikbaar is voor een mondeling contact. Hiermee wordt een bereikbaarheid bedoeld 
van 24 uur per dag en 7 dagen per week. 
 
De service en het onderhoud worden uitgevoerd op basis van een schriftelijke overeenkomst 
met de klant. Deze overeenkomst wordt tenminste aan iedere klant aangeboden. 
Het technisch beveiligingsbedrijf moet: 

• beschikken over ter zake deskundig technisch personeel dat voldoet aan de eisen van 
deze erkenningsregeling; 

• beschikken over een administratief apparaat om een eventuele storing te registreren en 
een serviceorganisatie om de eventuele storing op te heffen op basis van het service- en 
onderhoudscontract; 

• beschikken over voldoende voorraad reserveonderdelen en/of materialen voor het 
opheffen van storingen en/of het verrichten van reparaties, dan wel het treffen van 
noodvoorzieningen die het beveiligd vermogen van de bestaande 
beveiligingsmaatregelen zoveel mogelijk benaderen of overtreffen; 

• van ieder risico object vanaf de oplevering van de beveiligingsmaatregelen een overzicht 
bijhouden over met vermelding van de service bezoeken en de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

 
Verhelpen van storingen 
Gedurende de tijd dat het technisch beveiligingsbedrijf verantwoordelijk is voor het 
onderhoud van de alarminstallatie, verhelpt het technisch beveiligingsbedrijf een storing van 
een alarminstallatie na aanmelding van de storing: 

- van een woning in risicoklasse 1 en 2 binnen 48 uur; 
- van een woning in risicoklasse 3 en 4 binnen 24 uur; 
- van een bedrijf in risicoklasse 1 en 2 binnen 24 uur; 
- van een bedrijf in risicoklasse 3 en 4 binnen 12 uur. 

 
Met de opdrachtgever kunnen afwijkende tijden worden overeengekomen. Als het technisch 
beveiligingsbedrijf de storing redelijkerwijs niet binnen de hiervoor genoemde tijd kan 
opheffen, treft hij in overleg met de opdrachtgever zodanige tijdelijke maatregelen dat de 
door de storing veroorzaakte toename van het risico zo veel mogelijk wordt beperkt. Het 
technisch beveiligingsbedrijf brengt de opdrachtgever zo snel mogelijk na aanmelding van de 
storing op de hoogte van de voorgenomen acties om de storing te verhelpen, zodat de 
opdrachtgever  mogelijk betrokken partijen op de hoogte kan stellen. Het technisch 
beveiligingsbedrijf  legt schriftelijk vast welke herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd en levert 
de opdrachtgever hiervan een kopie. 
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Behorende bij: VEB 4 Erkenningsregeling VRKI 
 
BIJLAGE 2: Beveiligingsplan 
 
Scenario-1: Beveiligingsplan vereist door verzekeraar 
 
Indien een beveiligingsplan wordt vereist door een verzekeraar, dient het beveiligingsplan te 
worden opgesteld conform onderstaande richtlijnen, Hiervoor dient tevens gebruik te worden 
gemaakt van een zgn. intakedocument (zie VRKI). 
 
 
Bij risicoklasse 1 en 2 bevat het beveiligingsplan tenminste: 

• De NAW-gegevens van de ontwerper/installateur en opdrachtgever; 

• Projectnummer en datum van het beveiligingsplan; 

• Een verwijzing naar het intakedocument (kenmerk en datum); 

• Omschrijving van het object (of deel van een object, bouwwerk of terrein); 

• De functies (doelstelling), zwaartepunt van de beveiliging; 

• De geconstateerde risicoklasse conform deel A van de VRKI op basis van te 
specificeren: 

            - Waarde attractieve zaken van de inboedel (woning); of 
            - Waarde en attractiviteit van de goederen en inventaris (bedrijven); of 
            - Eisen in de richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen. 

• De uitgevoerde risicoklasse of (gedeeltelijke) uitvoering op een lager niveau; 

• Een omschrijving/aanduiding van de te treffen beveiligingsmaatregelen; 

• De elektronische maatregelen worden bij voorkeur aangegeven middels een 
plattegrond of installatietekening; 

• Het af te geven kwaliteitsdocument (beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs); 

• De toegepaste referentiedocumenten; 

• Ondertekening door het beveiligingsbedrijf en opdrachtgever. 
  
 
Bij risicoklasse 3 en 4 bevat het beveiligingsplan tenminste: 

• De NAW-gegevens van de ontwerper/installateur en opdrachtgever; 

• Projectnummer en datum van het beveiligingsplan; 

• Een verwijzing naar het intakedocument (kenmerk en datum); 

• Omschrijving van het object (of deel van een object, bouwwerk of terrein); 

• De functies (doelstelling), zwaartepunt van de beveiliging; 

• De geconstateerde risicoklasse conform deel A van de VRKI op basis van te 
specificeren: 

            - Waarde attractieve zaken van de inboedel (woning): of 
            - Waarde en attractiviteit van de goederen en inventaris (bedrijven): of 
            - Eisen in de richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen. 

• De uitgevoerde risicoklasse of (gedeeltelijke) uitvoering op een lager niveau; 

• Een gespecificeerde omschrijving van de te treffen beveiligingsmaatregelen; 

• Het maken van een plattegrond of installatietekening waarop de elektronische 
maatregelen worden aangegeven is verplicht; Naast de verplichte eisen uit de VRKI 
moet ook rekening gehouden worden met de onderlinge samenhang op basis van 
integrale beveiliging (combinatie/samenhang van meerdere beveiligingsmaatregelen) 

• Het af te geven kwaliteitsdocument (beveiligingscertificaat of opleveringsbewijs); 

• De toegepaste referentiedocumenten; 

• Ondertekening door het beveiligingsbedrijf en opdrachtgever. 
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Scenario-2: Beveiligingsplan niet vereist door verzekeraar 
 
 
Indien er geen beveiligingsplan is vereist door een verzekeraar en/of indien er in opdracht 
van de opdrachtgever niet conform VRKI wordt aangeboden , hoeft er geen volledig 
beveiligingsplan te worden opgesteld, er kan worden volstaan met een offerte. Hiervoor dient 
tevens gebruik te worden gemaakt van een zgn. intakedocument (zie VRKI). 
 

Voorwaarde is dat de offerte aan de volgende minimale inhoud dient te voldoen: 

• De NAW-gegevens van de ontwerper/installateur en opdrachtgever 

• Een verwijzing naar het intakedocument (kenmerk en datum); 

• Vermelding van de geconstateerde risicoklasse met bijbehorende 

beveiligingsmaatregelen conform deel A van de VRKI; 

• Omschrijving van de daadwerkelijk door opdrachtgever gewenste 

beveiligingsmaatregelen; 

• Stuklijst van de geoffreerde componenten/materialen; 

• Positiebeschrijving (montageplaats) van de desbetreffende beveiligingscomponenten, 

dit kan ook middels een bij de offerte behorende tekening met daarom aangegeven 

de positie van de desbetreffende beveiligingscomponenten; 

• Vermelding aanbieding PAC-aansluiting; 

• Vermelding/aanbieding onderhoudsovereenkomst; 

• Kostprijs/calculatie c.q. aanneemsom; 

• Aanvullende info zoals levertijd, garantie, betalingscondities; 

• Bijsluiten leveringsvoorwaarden en tevens vermelden dat de leveringsvoorwaarden 

van toepassing zijn en zijn bijgesloten (het zgn. “ter hand stellen”); 

• Opdrachtbevestiging. 

 
Opmerking: VRKI = geldende VRKI. 
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Behorende bij: VEB 4 Erkenningsregeling VRKI 
 
BIJLAGE 3: Bewijzen van vakbekwaamheid ten behoeve van de erkenning 
 
Aanvullende her- en bijscholingsopleidingen 
Wanneer sprake is van ingrijpende wijzigingen in wet- en/of regelgeving en/of technologische 
ontwikkelingen, dan behouden wij ons het recht voor aanvullende her- en 
bijscholingsopleidingen te eisen. De ingeschrevene dient binnen een periode van drie jaar, 
na het aankondigen van de aanvullende her- en bijscholingsopleidingen, aan de eis voldaan 
te hebben. 
 


