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Voorwoord 
Het doel van deze Nationale Beveiligingsrichtlijn (NBR) is om, door een kwalitatieve 

bouwkundige beveiliging van woningen en overige panden, de kans op inbraken en 

vandalisme (afhankelijk van het risico) zoveel mogelijk te verkleinen en de veiligheid 

voor bewoners en gebruikers te vergroten.  

Tevens zijn de uit te voeren maatregelen bedoeld om diefstal van goederen te 

voorkomen of te beperken. 

De NBR  voorziet in een richtlijn voor bouwkundige beveiliging van lagere en hogere 

risico’s van ten minste 3 minuten inbraakvertraging. 

Daarbij wil deze NBR bijdragen aan een verbetering van de sociale veiligheid en het 

daadwerkelijk terugdringen van de kans op criminaliteit.  

De NBR  maakt onderscheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw en streeft naar een 

gelijkwaardig beveiligingsniveau tussen de bouwkundige beveiliging van nieuwbouw en 

bestaande bouw, voor zover dit niet strijdig is met de eisen in de bouwregelgeving. 

 

Deze NBR behoort toe aan de Algemene Branchevereniging VHS gevestigd te 

Zoetermeer.  

De NBR  wordt door een College van Deskundigen (CvD) beheerd en bewaakt en 

wanneer noodzakelijk geactualiseerd. Dit College is samengesteld uit vertegenwoordigers 

van CB&V, SKG, SKH en zo mogelijk uit kringen van woningcorporaties, 

beveiligingsbedrijven en hang- en sluitwerkindustrie en zodanig samengesteld dat er een 

breed maatschappelijk draagvlak gewaarborgd is. 

 

Deze NBR beschrijft de bouwkundige eisen voor woningen/ panden en regelt het 

inspecteren en certificeren van het eindproduct van het beveiligde pand. Een conform de 

NBR beveiligd woning of pand geeft recht op een beveiligingscertificaat met vermelding 

van de klasse van beveiliging. Bij elk beveiligingscertificaat worden 2 raamstickers 

verstrekt. Een beveiligingscertificaat wordt afgegeven door een certificatie instelling met 

een licentieovereenkomst van de Algemene Branchevereniging VHS. 

 

Tevens schrijft de NBR voor dat, dat wanneer delen van woningen of panden op basis 

van het beschreven en vereiste risico zijn beveiligd, kunnen worden voorzien van een 

“Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging”. Deze verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging 

wordt door het erkende NBR-bedrijf na uitvoering verstrekt aan de opdrachtgever of 

belanghebbende. Bij een “Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging” worden geen 

raamstickers verstrekt. 

 

Opdrachtgevers kunnen de woning / het pand laten beveiligen op basis van het 

vastgestelde inbraakrisico.  

De NBR  voorziet in een bouwkundige beveiliging voor standaard risico’s en voor hogere 

risico’s, met maatregelen die een inbraakwerendheid van minimaal 3 minuten resp. 5 

minuten of meer waarborgen.  

De standaard beveiliging wordt in de nieuwbouw aangeduid als klasse 2N en in de 

bestaande bouw als klasse 2B.  

De bouwkundige beveiliging voor hogere risico’s wordt klasse zwaar genoemd en zal 

worden aangeduid in de nieuwbouw als klasse 3N en in de bestaande bouw als klasse 3B.  

Voorts is het de bedoeling om voor de extreme klassen de NBR in bouwkundige 

maatregelen in de toekomst uit te breiden  

 

De NBR wil nadrukkelijk een “dynamische” regeling zijn waarbij de praktijksituaties 

worden vertaald naar goed uitvoerbare, betrouwbare en heldere eisen m.b.t. de 

bouwkundige beveiliging. 

 

De NBR-richtlijn voor bouwkundige beveiliging van de woning/het pand heeft als basis de 

beveiligingsrichtlijn van het Politiekeurmerk Veilig Wonen en is daarnaast afgeleid van de 
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honderden inbraakbeproevingen op basis van de NEN 5096 versie 1998 t/m heden en 

NEN 5089 versie 1996 t/m heden, alsmede de BRL 3104, uitgevoerd door SKG en SHR in 

de periode van 1995 t/m heden. De onderbouwing van een valide  richtlijn voor 

bouwkundige beveiliging is daarmee voor de gewenste inbraakwerende prestatie 

gewaarborgd.  

 

Deze NBR voorziet in de mogelijkheid voor bouwkundige beveiliging bij hogere risico’s en 

vult de leemten in die in de overige bestaande regelingen zijn ontstaan.  

Deze NBR  nodigt uit om overige bestaande regelingen aan te laten sluiten of in te laten 

passen. 

  



                    

© Algemene Branchevereniging VHS                Versie 2017  5 

 

Inleiding 
De NBR  streeft naar fysieke drempels voor inbrekers afgestemd op het risico van de 

woning/het pand en haar gebruikers. De mate van beveiliging is ook mede afhankelijk 

van de aanwezige sociale controle en respecteert de veiligheidseisen zoals vermeld in het 

Bouwbesluit op het onderdeel inbraakwerendheid en brandveiligheid. 

 

Nieuwbouw/bestaande bouw 

Als nieuwbouw van woningen en overige panden wordt aangemerkt die woning of het 

pand dat recentelijk (afgelopen 6 maanden) nieuw is gebouwd en opgeleverd.  

Van bestaande bouw is sprake, 6 maanden na oplevering van de nieuwbouwwoning en 

overige panden.  

 

NBR in relatie tot nieuwbouw 

Nieuwbouw woningen en panden waarvan de bereikbare (conform NEN 5087) ramen en 

deuren voldoen aan de eisen van inbraakwerendheid, overeenkomstig 

inbraakwerendheidsklasse 2 of 3 van de NEN 5096, danwel gelijkwaardig bevonden en 

beoordeelt conform EN 1627 t/m 1630 en zijn voorzien van goedgekeurde rookdetectie 

overeenkomstig de geldende voorschriften in het Bouwbesluit, kunnen worden voorzien 

van een ‘Certificaat Beveiligde Woning/Beveiligd Pand’. 

Binnen de NBR wordt een dakhelling van maximaal 40 graden als mogelijk werkvlak 

aangemerkt. 

 

Omwille van wettelijke bepalingen (Bouwbesluit) zoals de toepassing van gevelelementen 

conform de NEN 5096 en rookdetectie conform de NEN 2555, geldt voor de inspectie en 

certificering van de seriematig opgeleverde woningen, dat gedurende de tijdsduur dat 

deze woning onder het tijdspad ‘Nieuwbouw’ valt, dit uitsluitend door een  door de NBR 

erkende inspectie-instelling, mag worden uitgevoerd. 

Individuele nieuwbouwwoningen mogen ook door een daartoe aantoonbaar opgeleid 

NBR-N bedrijf worden beoordeeld en gereed gemeld. 

 

NBR in relatie tot Bestaande Bouw 

Bestaande woningen en panden waarvan de bereikbare (conform NEN 5087) ramen en 

deuren voldoen aan de eisen van inbraakwerendheid overeenkomstig deze NBR en 

waarin de overige veiligheidseisen overeenkomstig diezelfde richtlijn zijn gerealiseerd, 

kunnen worden voorzien van een ‘Certificaat Beveiligde Woning/Beveiligd Pand’. 

Binnen de NBR wordt een dakhelling van maximaal 40 graden als mogelijk werkvlak 

aangemerkt, voor woningen tot klasse 2B. 

Voor bedrijfspanden wordt een hellingshoek van 40 graden aangehouden. 

 

Woning 

Onder woning wordt verstaan; “Onroerend goed ingericht en bestemd voor personen 

waar geslapen kan worden en verder elke, niet bedrijfsmatige, aangrenzende ruimte die 

men kan betreden zonder in de open lucht te komen” 
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Hoofdstuk 1 Bouwkundige beveiligingsrichtlijn NBR 
De Nationale Beveiligingsrichtlijn wordt gevoed door diverse actuele  

Beveiligingsrichtlijnen en de  NBR-Beveiligingsrichtlijn voor klasse 2(B) en klasse 3(B). 

Deze Beveiligingsrichtlijnen zijn onderbouwd met de gegevens van honderden manuele 

en dynamische beproevingen in de periode 1996 tot heden. De beproevingen zijn 

uitgevoerd door de geaccrediteerde testinstituten SKG-IKOB en SHR. 

Woningen en panden die overeenkomstig deze NBR-Beveiligingsrichtlijnen zijn beveiligd 

ontvangen een Certificaat Beveiligde Woning (of –Pand) met vermelding van de klasse 

van inbraakwerendheid. De NBR-beveiligingsrichtlijn voor klasse 2 N/B alsmede voor 

klasse 3(B) is opgenomen in de tabellen vermeld in respectievelijk bijlage 2 en 3.  

 

De bouwkundige beveiliging voor klasse 4(B) of hoger zal bij gebleken behoefte nader 

worden ingevuld. Tevens wordt het bouwbesluit voor betreffende eisen als wettelijk 

kader gevolgd. 

 

Tabel 1. Overzicht bouwkundige beveiligingseisen woning/pand 
Type pand Attractieve inboedel 

<  t/m € 50.000,- (conform VRKI) 
Attractieve inboedel 
> € 50.000,- (conform VRKI) 

Woning met 
sociale controle 

risicoklasse 1 VRKI: 
- Klasse 2(B) voor alle bereikbare 

(NEN 5087) ramen en deuren die 
toegang geven tot de woning 

- Minimaal 1 rookmelder in woning 
in bestaande bouw. In nieuwbouw 
conform Bouwbesluit 

- Organisatorische maatregelen 
 

 
 
Aanbeveling*: 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 18 

risicoklasse 2 VRKI: 
- Klasse 3(B) voor alle bereikbare 

(NEN 5087) ramen en deuren die 
toegang geven tot de woning. 
Klasse 2 N/B voor alle overige 
ramen en deuren. 

- Rookmelders op alle 
verdiepingsvloeren 

- Minimaal 1 beveiligde berging 

klasse 2 N/B 
- Organisatorische maatregelen 

Aanbeveling*: 1, 2, 3, 7, 10, 18 

Woning met 

minder sociale 
controle (afstand 

tot naastliggende 
woning meer dan 
75m) 
 

risicoklasse 1 VRKI: 

- Klasse 2(B) voor alle bereikbare 
(NEN 5087) ramen en deuren die 

toegang geven tot de woning 
- Minimaal 1 rookmelder in woning 

in bestaande bouw. In nieuwbouw 
conform Bouwbesluit 

- Organisatorische maatregelen 
 

 
 
Aanbeveling*: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 18 

risicoklasse 2 VRKI: 

- Klasse 3(B) voor alle bereikbare 
(NEN 5087) ramen en deuren die 

toegang geven tot de woning 
- Klasse 2 N/B voor overige 
      (dak-)ramen en deuren 
- Minimaal 1 beveiligde berging 

klasse 2 N/B 
- Rookmelders op alle 

verdiepingsvloeren 
- Organisatorische maatregelen 

Aanbeveling*: 1, 2, 3, 10, 11, 18 

Bedrijfspanden 
 

risicoklasse 1 VRKI: 
- Klasse 2(B) voor alle bereikbare 

(NEN 5087) ramen en deuren die 

toegang geven tot het pand  
Aanbeveling*: 6, 18  

risicoklasse 2 VRKI: 
- Klasse 3(B) voor alle bereikbare 

(NEN 5087) ramen en deuren die 

toegang geven tot het pand  
Aanbeveling*: 6, 18 

Scholen risicoklasse 1 VRKI: 

- Klasse 2(B) voor alle bereikbare 
(NEN 5087) ramen en deuren die 
toegang geven tot het pand en; 

- Vluchtdeuren conform 
Bouwbesluiteisen  

- Letselveilig glas (m.u.v. gehard 
glas) conform NEN 3569 

Aanbeveling*: 1, 18 

risicoklasse 2 VRKI: 

- Klasse 3(B) voor bereikbare (NEN 
5087) ramen en deuren die 
toegang geven tot het pand 

Vluchtdeuren conform 
Bouwbesluiteisen  

- Letselveilig glas (m.u.v. gehard 
glas) conform NEN 3569 

Aanbeveling*: 1,  18 
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*Aanbevelingen: 

1. Verlichting in de woning bij avond en verlichting bij deuren. 

2. Flipperbeveiliging bij voordeur 

3. Vluchtvriendelijke deur (= inbraakwerende deur die van binnenuit altijd zonder 

sleutel kan worden geopend; zie oplossingenboek) 

4. Rookmelder op alle verdiepingen 

5. Klasse 3 N/B beveiliging op de begane grond 

6. Vluchtdeuren conform Bouwbesluiteisen 

7. Gebruiksvriendelijkheid en bedieningshoogte van ramen en deuren tussen 0,9m. 

en 1,4m. gemeten vanaf de verdiepingsvloer 

8. Toepassing van doorwerpbeperkend glas, minimaal P2A. ( bij klasse 2 ) 

9. Toepassing van minimaal gelaagd glas p4A ( voor klasse 3 en 4 ) 

10. Kierstandhouder op voordeur conform KE 573          

11. Glasafscherming (o.a. rekwerk en andere inbraakvertragende voorzieningen )         

12. Inbraaksignaleringssysteem bij voorkeur conform VRKI 

13. Meeneembeperkende maatregelen, compartimentering, safe/kluis 

14. Zicht op bezoek aan de voordeur; helderglas, (digitale-) deurspion of video-phone  

15. Blusmiddelen, afgestemd op het risico en bedrijfsactiviteiten 

16. Afsluitbaarheid van het tot het pand behorende schoolplein, binnenterrein 

17. Inklimbeperking van regenpijpen en verlichtingspalen binnen 60 cm van de gevel 

18. Beveiligen van de berging/schuur/garage 
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Hoofdstuk 2 Beveiligingscertificaten 

2.1 Certificaat Beveiligde Woning / Beveiligd Pand 
Het certificaat Beveiligde Woning/Beveiligd Pand dient een relatie te hebben tot het risico 

van de gebruiker, overeenkomstig de risicoklasse indeling van verzekeraars (VRKI).  

De in de VRKI vermelde klasse B0 (nul) is in deze NBR uitgesloten. 

Het certificaat Beveiligde Woning/Pand geeft de mate van beveiliging in de volgende 

klassen weer: 

2.2 Certificaat Bouwkundig Beveiligd Pand (klasse 2(B) 
De Woning/pand is voorzien van bouwkundige beveiliging met een minimale 

inbraakvertraging van 3 minuten voor alle volgens de NEN 5087 bereikbare ramen en 

deuren die toegang geven tot de woning of het pand. Voorts zijn de organisatorische 

maatregelen onder de aandacht van gebruikers gebracht en wanneer het pand een 

woning betreft, is er tenminste één goedgekeurde rookmelder aanwezig. 

Relevante aanbevelingen (zie tabel 1) zijn besproken. 

Geldigheidsduur: 10 jaar.  

2.3 Certificaat Zwaar Bouwkundig Beveiligd Pand (klasse 3(B) 
Woning/pand is voorzien van bouwkundige beveiliging (zwaar) met een minimale 

inbraakvertraging van 5 minuten voor alle volgens de NEN 5087 bereikbare ramen en 

deuren. De overige ramen en deuren zijn beveiligd volgens de NBR-richtlijn voor klasse  

2(B), inclusief de berging. Voorts zijn de organisatorische maatregelen onder de 

aandacht van gebruikers gebracht en is er bij woningen tenminste één goedgekeurde 

rookmelder op iedere verdiepingsvloer aanwezig. Relevante aanbevelingen (zie tabel 1) 

zijn besproken. 

Geldigheidsduur: 5 jaar. Er dient vooraf een PvE (Programma van Eisen) te worden 

opgemaakt. (zie bijlage 6) 

2.4 Certificaat extra Zwaar Bouwkundig Beveiligd Pand (klasse 4(B) 
Deze klasse is (nog) niet ingevuld. Beveiliging op dit niveau is maatwerk.  

2.5 Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging 
Woningen en panden waarvan slechts een deel van de bereikbare gevelelementen zijn 

beveiligd conform de NBR-Beveiligingsrichtlijn worden voorzien van een ‘Verklaring van 

Gedeeltelijke Beveiliging’ Op de achterzijde van deze verklaring staan de beveiligde 

ramen en deuren vermeld, inclusief de klasse van inbraakwerendheid.  
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Hoofdstuk 3 Erkenning bedrijven/organisaties 

3.1 Erkende bedrijven / organisaties 
De NBR erkent verschillende soorten bedrijven zoals: 

 Beveiligingsbedrijven, 

 Adviesbedrijven, 

 Inspectie- en Certificatie-instellingen, 

 KOMO-producenten van inbraakwerende gevelelementen,  

 Bouwbedrijven, 

 Woningcorporaties en woningverhuurders,  

 Projectontwikkelaars. 

 

Bedrijven en organisaties die aan de eisen van deze NBR voldoen en die beschikken over 

een geldige erkenningsovereenkomst, mogen zich NBR-erkend noemen. De adviseurs en 

monteurs van de erkende bedrijven zullen aan voorgeschreven kwaliteitseisen moeten 

voldoen. 

 

Per erkend bedrijf wordt aangegeven tot welke niveau van beveiliging zij bevoegd zijn te 

beveiligen, uitspraken en/of adviezen te doen. Woningen en panden die conform de VRKI 

een hoger risico dragen boven het niveau van hun bevoegdheden worden door hen 

doorverwezen naar erkende bedrijven met de juiste bevoegdheden. 

 

Erkende NBR-bedrijven conformeren zich aan de in deze Regeling genoemde 

voorwaarden en voorschriften. 

 

Erkende beveiligingsbedrijven voor klasse 2(B) zijn: 

Beveiligingsbedrijven die in de bestaande bouw bekwaam zijn om gevelelementen op 

tenminste 3 minuten inbraakvertraging te beveiligen en toeleveringsbedrijven die in 

bestaande bouw en nieuwbouw inbraakwerende gevelelementen in klasse 2 NEN 5096 

kunnen leveren. 

 

Erkende beveiligingsbedrijven voor klasse 3(B) zijn: 

Dit zijn erkende bedrijven met een status ‘ Bouwkundige Beveiligingspecialist’, die tevens 

bekwaam zijn tot het leveren van inbraakwerende gevelelementen in klasse 3 NEN 5096 

en/of bedrijven die in de bestaande bouw bekwaam zijn gebleken om gevelelementen op 

tenminste klasse 3B te beveiligen. 

 

Erkende NBR-N beveiligingsbedrijven voor klasse 2 zijn: 

Beveiligingsbedrijven die in de Nieuwbouw bekwaam zijn om in geval van  individuele 

woningen inbraakwerende gevelelementen, welke voldoen aan weerstandklasse 2 NEN 

5096 te herkennen, te beoordelen en bij goedkeuring mogen gereed melden en 

certificeren. Hiertoe heeft de betrokken controleur de VHS opleidingsmodule bouwkundig 

zwaar gevolgd. 

3.2 Toelatingseisen erkende bedrijven klasse 2(B)  (NBR 2 bedrijf) 
1. Aanmelding geschiedt bij een erkende Certificatie- en Inspectie-instelling; 

2. Adviseurs beschikken over een geldige opleiding voor (NBR-) preventieadviseur of 

gelijkwaardig (Preventieadviseur PKVW, TBV, TBMB); 

3. Adviseurs dienen over een geldige ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ te beschikken, 

welke niet ouder is dan 5 jaar. 

4. Monteurs dienen over voldoende vakbekwaamheid te beschikken, te beoordelen 

middels recent opgeleverd werk ;  
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5. Zodra aan bovenstaande punten is voldaan ontvangt het beveiligingsbedrijf de 

status van ‘Aspirant NBR beveiligingsbedrijf’. Deze status is maximaal 1 jaar 

geldig. 

6. Eerste drie opgeleverde werken worden 1 op 1 geïnspecteerd.  

7. Na goedkeuring# van drie opgeleverde werken wordt een steekproeffrequentie 

gehanteerd conform de NBR-steekproeftabel. 

8. Bij aantoonbare ervaring van minimaal 3 jaar (PKVW/BORG-bouwkundig) en 

bekwaamheid kan vrijstelling worden verleend voor de punten 4,6 en 7. 

9. Erkenning geschiedt niet eerder dan nadat aan alle voorwaarden is voldaan. 

10. Aangemelde bedrijven ontvangen niet eerder de status van ‘Aspirant NBR 

beveiligingsbedrijf’ dan nadat de Certificatie-instelling een administratief 

toelatingsonderzoek heeft verricht. 

11. Tenminste één maal per jaar verricht de Certificatie-instelling administratief 

onderzoek bij het erkende of aspirant beveiligingsbedrijf. Tevens wordt er 

tenminste één maal per jaar het opgeleverde beveiligingswerk geïnspecteerd. 

12. Erkenning vervalt zodra blijkt dat aan de punten 2, 3 en 7 niet (meer) is voldaan 

en/of tevens wanneer er aan de voortvloeiende financiële verplichtingen niet is 

voldaan. 
 

# Een ‘Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging’ en/of een NBR-beveiligingscertificaat kan door 
een aspirant beveiligingsbedrijf niet eerder worden verstrekt dan na de voorgeschreven 
inspectie met positief resultaat.     

3.3 Toelatingseisen erkende bedrijven voor klasse 2(B) + klasse 
3(B) (NBR Adviesbedrijf) 

1. Aanmelding geschiedt bij een erkende Certificatie- en Inspectie-instelling 

Instelling; 

2. Adviseurs beschikken over een geldige opleiding voor (NBR-) preventieadviseur 

voor klasse 2(B) + hebben een geldig certificaat van de opleidingsmodule VHS 

bouwkundig zwaar.  

3. Adviseurs dienen over een geldige ‘Verklaring omtrent het Gedrag’ te beschikken, 

welke niet ouder is dan 5 jaar. 

4. Eerste drie gegeven adviezen, waarvan minimaal 1 in klasse 3, worden 1 op 1 

geïnspecteerd. 

5. NBR erkende adviesbedrijven dienen te beschikken over een aantoonbare 

buitendienst met actieve eigen adviseurs. Door intensieve begeleiding van het 

erkende adviesbedrijf van de door derden uit te voeren 

beveiligingswerkzaamheden kan na de eerste drie goedgekeurde werken dezelfde 

steekproeffrequentie worden aangehouden als die van de uitvoerende 

beveiligingsbedrijven. 

6. Na goedkeuring van drie geadviseerde werken wordt een steekproeffrequentie 

gehanteerd conform steekproeftabel. 

7. Erkenning geschiedt niet eerder dan nadat aan alle voorwaarden is voldaan. 

8. Aangemelde bedrijven ontvangen niet eerder de status van ‘Aspirant NBR 

adviesbedrijf’ dan nadat de Certificatie-instelling een administratief 

toelatingsonderzoek heeft verricht. 

9. Tenminste één maal per jaar verricht de certificatie instelling administratief 

onderzoek bij het erkende adviesbedrijf. Tevens wordt er tenminste één maal per 

jaar het geleverde advies geïnspecteerd. 

10. Erkenning vervalt zodra blijkt dat aan de punten 2, 3 en 5 niet (meer) is voldaan 

en/of tevens wanneer er aan de voortvloeiende financiële verplichtingen niet is 

voldaan. 



                    

© Algemene Branchevereniging VHS                Versie 2017  11 

 

3.4 Toelatingseisen erkende bedrijven voor klasse 3(B) (NBR 3 
bedrijf) 

1. Aanmelding geschiedt bij een erkende Certificatie- en Inspectie-instelling 

Instelling; 

2. Bedrijf beschikt over een recente ervaring van tenminste drie jaar voor standaard 

bouwkundige beveiliging. 

3. Eerste vijf opgeleverde werken worden één op één geïnspecteerd.  

4. Na goedkeuring van vijf opgeleverde werken wordt een inspectiefrequentie 

gehanteerd conform inspectieschema 

5. Adviseurs beschikken over een geldige ‘Verklaring omtrent Gedrag’. 

6. Adviseurs beschikken over een geldige opleiding voor preventieadviseur en een 

geldig certificaat van de VHS opleidingsmodule bouwkundig zwaar 

7. Monteurs dienen over een geldige ‘Verklaring van goed gedrag’ te beschikken 

8. Monteurs dienen over voldoende vakbekwaamheid te beschikken. Bij inspectie 

van de eerste vijf opgeleverde werken zal kritisch worden bezien of aan de 

gestelde vakbekwaamheid wordt voldaan. 

9. Na toelating ontvangt het aangemelde bedrijf de status van ‘Aspirant-Bouwkundig 

Beveiligingsspecialist’. Deze status is 1 jaar geldig. Bij aantoonbare ervaring en 

bekwaamheid kan vrijstelling worden verleend. 

10. Erkenning als ‘Bouwkundig Beveiligingsspecialist’.  

geschiedt niet eerder dan nadat aan alle voorwaarden is voldaan. 

11. Tenminste één maal per jaar verricht de certificatie instelling administratief 

onderzoek bij het erkende of aspirant beveiligingsbedrijf. Tevens wordt er 

tenminste één maal per jaar het opgeleverde beveiligingswerk geïnspecteerd. 

12. Erkenning vervalt zodra blijkt dat aan de punten 4, 5, 6, 7 en 8 niet (meer) is 

voldaan en/of tevens wanneer er aan de voortvloeiende financiële verplichtingen 

niet is voldaan. 

3.6 Toelatingseisen erkende NBR-N bedrijven voor klasse 2N 
1. Aanmelding geschiedt bij een erkende Certificatie- en Inspectie-instelling 

Instelling; 

2. Bedrijf beschikt over een recente ervaring van tenminste drie jaar voor standaard 

bouwkundige beveiliging, minimaal klasse 2B 

3. Het bedrijf beschikt over tenminste 1 opgeleide NBR-N Controleur 

4. Controleurs beschikken over een geldige ‘Verklaring omtrent Gedrag’. 

5. Controleurs beschikken over een geldige opleiding voor preventieadviseur klasse 2 

N/B 

6. Controleurs beschikken over een geldig certificaat van de VHS opleidingsmodule 

bouwkundig zwaar. 

7. Binnen het bedrijf mag uitsluitend de opgeleide NBR-N controleur de individuele 

nieuwbouwwoning controleren.   

8. Erkenning als ‘NBR-N bedrijf’ geschiedt niet eerder dan nadat aan alle 

voorwaarden is voldaan. 

9. Tenminste één maal per jaar verricht de Certificatie-instelling administratief 

onderzoek bij het erkende NBR-N bedrijf. Tevens wordt er tenminste één maal per 

jaar het opgeleverde beveiligingswerk geïnspecteerd. 

10. Erkenning vervalt zodra blijkt dat aan de punten 3, 4, 5 en 6niet (meer) is 

voldaan en/of tevens wanneer er aan de voortvloeiende financiële verplichtingen 

niet is voldaan. 

3.7 Toelatingseisen erkenning Certificatie en Inspectie-instelling 
1. De NBR  is opengesteld voor inspectie- en certificatie instellingen, die erkend zijn 

door de Raad voor Accreditatie of  gelijkwaardig, dit ter beoordeling van de 

Algemene Branchevereniging VHS. 
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2. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel; 

3. Aantoonbare ervaring voor inspectie en certificatie van bouwkundige beveiliging; 

4. Inspecteurs beschikken over een geldige opleiding voor beoordeling klasse 2(B) 

en een geldig certificaat van de VHS opleidingsmodule bouwkundig zwaar; 

5. Inspecteurs beschikken over een geldige ‘Verklaring van gedrag’; 

6. Tenminste één maal per jaar volgen de inspecteurs een opfristraining; 

7. Tenminste één maal per jaar verricht de licentiegever schriftelijk onderzoek bij de 

erkende Certificatie- en Inspectie-instelling; 

8. Erkenning vervalt zodra blijkt dat aan de gestelde Licentievoorwaarden en de  

punten 1 t/m 7,  niet (meer) is voldaan en/of tevens wanneer er aan de 

voortvloeiende financiële verplichtingen niet is voldaan. 

3.8 Opfriscursus Preventie-adviseur 
Preventieadviseurs dienen 1 maal per 2 jaar een opfriscursus Preventie-adviseur te 

volgen voor het niveau waarbinnen zij werkzaam zijn. 

 

Tabel 2 Overzicht Klassering NBR bedrijven 
Klassering Bevoegdheid Doelgroepen 

 

NBR 2 bedrijf Adviseren en uitvoeren 
klasse 2 N/B 

Beveiligingsbedrijven 
Woningcorporaties 
Bouwbedrijven 
Fabrikanten KOMO klasse 2 

Projectontwikkelaars 

NBR 3 bedrijf Adviseren en uitvoeren  
klasse 2 N/B + klasse 3 N/B 

Beveiligingsbedrijven 
Bouwbedrijven 
Fabrikanten KOMO klasse 2 + 3 
Projectontwikkelaars 

 

NBR Adviesbedrijf Adviseert  
klasse 2 N/B + 3 N/B  

Adviesbedrijven met buitendienst 

NBR-N bedrijf Controleren individuele nieuwbouw 
woningen 2N 

NBR-2  
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Hoofdstuk 4 Richtlijnen bouwkundige beveiliging  
De beveiligingsrichtlijnen ten behoeve van de NBR zijn samengesteld uit de resultaten 

van de inbraakbeproevingen op basis van de NEN 5096 en NEN 5089 welke zijn 

uitgevoerd door de erkende testinstituten SKG-IKOB en SHR. De beveiligingsrichtlijn voor 

standaard (klasse 2(B) dient een inbraakvertraging van minimaal 3 minuten te 

waarborgen, conform de meest gangbare inbraakmethoden van gelegenheidsinbrekers 

en semiprofessionele inbrekers.  

 

De beveiligingsrichtlijn voor Klasse 3(B) dient een inbraakvertraging van 5 minuten te 

waarborgen, conform de inbraakmethoden van gelegenheidsinbrekers en (semi-) 

professionele inbrekers.  

De eigenaar/beheerder van deze NBR wint periodiek (informatie in omtrent werkwijze 

van daders van woninginbraken. Als bronnen kunnen worden gebruikt: politie; 

woningcorporaties; beveiligingsbedrijven, overige relevante organisaties en bezitters van 

een Beveiligingscertificaat die zich vrijwillig hebben aangemeld. De verzamelde gegevens 

worden besproken in het College van Deskundigen en Belanghebbenden van de NBR. 

 

Gevelelementen getest en goedgekeurd op basis van de beproevingen van klasse 2, 

respectievelijk klasse 3, conform de NEN 5096 worden binnen deze NBR geaccepteerd, 

tenzij anders is bepaald. 

Gevelelementen in de bestaande bouw die kwalitatief in voldoende goede staat verkeren 

en zijn voorzien van de in de NBR-beveiligingsrichtlijn genoemde inbraakwerende 

voorzieningen worden in deze NBR geaccepteerd voor klasse 2B. 

Gevelelementen in de bestaande bouw die kwalitatief in goede staat verkeren en zijn 

voorzien van inbraakwerende voorzieningen die zich in een test voor klasse 3 NEN 5096/ 

NEN 5089 hebben bewezen, worden in deze NBR  geaccepteerd voor klasse 3B.  

 

In bovenstaande acceptaties geldt de voorwaarde dat de bijbehorende montagevoor-

schriften correct zijn uitgevoerd en aan de overige randvoorwaarden is voldaan. 
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Hoofdstuk 5 Beoordeling afwijkingen 
Erkende beveiligingsbedrijven en uitvoeringsbedrijven die worden geconfronteerd met 

een te beveiligen situatie in de bestaande bouw waarvoor de desbetreffende 

beveiligingsrichtlijn geen concrete oplossing biedt, kunnen de aangetroffen situatie met 

de door hen voorgestelde oplossing voorleggen aan de bevoegde certificatie instelling.  

De bevoegde certificatie instelling pleegt zo nodig overleg met vakbekwame en 

materiedeskundige medewerkers van SKG-IKOB, SKH/SHR, en in voorkomende gevallen 

externe materiedeskundigen.  

Uitspraken van de bevoegde certificatie instelling worden binnen 10 werkdagen 

schriftelijk kenbaar gemaakt bij de aanvrager. 

De uitspraken zijn bindend voor de mate van inbraakwerendheid die is beoogd in relatie 

tot de beveiligingsklasse. De door de bevoegde certificatie instelling gedane uitspraken 

worden periodiek aan het CvD NBR voorgelegd.  

Projectmatige oplossingen worden voorgelegd aan het CvD NBR. Het CvD neemt 

besluiten over de projectmatige oplossingen.  

Over de genomen besluiten worden, indien relevant, periodiek kenbaar gemaakt aan de 

NBR-bedrijven. 

5.1 Maatwerk 
Erkende Bouwkundige Beveiligingsbedrijven kunnen door hen voorgesteld maatwerk voor 

bouwkundige beveiliging voorleggen aan de bevoegde certificatie instelling. Na 

schriftelijke goedkeuring door de bevoegde certificatie instelling kan het bedrijf het 

maatwerk uitvoeren voor de gewenste inbraakvertraging.  

De uitspraken van de bevoegde certificatie instelling zijn bindend voor de mate van 

inbraakwerendheid die is beoogd in relatie tot de beveiligingsklasse.  

 

Afwijkingen op de bouwkundige richtlijn dienen vóór toepassing en inspectie te worden 

voorgelegd aan de bevoegde certificatie instelling.  

5.2 Beoordeling door het CvD NBR 
Het CvD NBR dient te beschikken over alle relevante informatie ter beoordeling van 

inbraakwerende oplossingen voor de diverse klassen van inbraakwerendheid. De 

deelnemende vakbekwame en materiedeskundigen stellen alle daartoe binnen hun 

organisatie beschikbare informatie ter beschikking van de beoordeling van afwijkingen 

voor inbraakwerendheid. 

Afwijkingen op inbraakwerendheid kunnen door de volgende doelgroepen worden 

voorgelegd: 

 Beveiligingsbedrijven 

 Adviesbedrijven 

 Inspectie- en Certificatie-instellingen 

 Fabrikanten van inbraakwerende ramen en deuren 

 Bouwbedrijven 

 Woningcorporaties en woningverhuurders 

 Projectontwikkelaars 

 Particulieren 

 Overig 

Uitspraken van het CvD NBR zijn bindend voor het gemelde project.  

5.3 Nieuwbouw: 
Overeenkomstig de NEN 5087 (bereikbaarheid) leveren van inbraakwerende 

gevelelementen overeenkomstig klasse 2 of klasse 3 NEN 5096 met een KOMO-attest, of 

KOMO-productcertificaat. De betreffende inbraakwerende gevelelementen zijn bij 

voorkeur duurzaam gemerkt overeenkomstig hun inbraakwerendheidsklasse. (zie merken 
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van gevelelementen). Niet gemerkte gevelelementen in de nieuwbouw dienen met extra 

aandacht te worden beoordeeld en uitsluitend bij waarneembare gelijkwaardigheid kan 

goedkeuring worden gegeven door een erkende Inspectie-instelling of een NBR-N-bedrijf. 

5.4 Bestaande Bouw: 

5.4.1 Certificaat Bouwkundig Beveiligd(-e) Pand/Woning  

Gevelelementen in de bestaande bouw dienen overeenkomstig deze richtlijn conform 

klasse 2(B) te worden beveiligd.  

Een woning kan worden gecertificeerd zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 Alle conform de NEN 5087 bereikbare ramen en deuren zijn beveiligd 

overeenkomstig de prestatie van minimaal 3 minuten inbraakwerendheid; 

 Er tenminste één goedgekeurde rookmelder in de woning aanwezig is; 

 De organisatorische maatregelen en aanbevelingen bij bewoner(s) kenbaar zijn 

gemaakt. 

5.4.2 Certificaat Bouwkundige Beveiliging Pand/Woning Zwaar  

Voor het realiseren van een inbraakvertraging van minimaal 5 minuten dient 

overeenkomstig deze richtlijn bouwkundig klasse 3 N/B te worden beveiligd. 

Bij de bouwkundige beveiliging wordt daar waar mogelijk aangesloten bij bestaande 

regelingen en actuele ontwikkelingen, tenzij uit oogpunt van kwaliteit andere inzichten 

(testen) zijn verkregen. Het door de bevoegde certificatie instelling goedgekeurde 

maatwerk alsmede projectmatige oplossingen dienen als voldoende onderbouwing voor 

het verantwoord verstrekken van een Beveiligingscertificaat. Wijzigingen in de 

beveiligingsrichtlijnen worden niet eerder doorgevoerd dan na instemming van het 

College van Deskundigen en Belanghebbenden van de NBR. 

5.4.3 Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging(VGB) Pand/ Woning 

Een Verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging wordt door het NBR-erkende 

Beveiligingsbedrijf afgegeven wanneer niet alle voor inbrekers bereikbare ramen en 

deuren, overeenkomstig NEN 5087, zijn beveiligd. De ramen en deuren die 

overeenkomstig de NBR-Beveiligingsrichtlijn zijn beveiligd worden op de achterzijde van 

deze VGB vermeld. Met de afgifte van deze VGB verklaart het erkende Beveiligingsbedrijf 

dat de beveiligde ramen en/of deuren overeenkomstig de NBR-Beveiligingsrichtlijn zijn 

beveiligd. 
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Hoofdstuk 6 Merken van gevelelementen 
 
NBR Klasse 2 en 3 gevelelementen zijn bij voorkeur voorzien van een duurzaam 

aangebracht merkteken waarop de klasse van inbraakwerendheid staat vermeld. 
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Hoofdstuk 7 Eindtermen opleiding  

7.1 Voor NBR-preventieadviseur klasse 2 N/B: 
Cursisten: 

• Kennen de meest gebruikelijke inbraakmethoden bij panden met een standaard 

risico; 

 Kennen de VRKI 

• Kunnen de aangetroffen situatie bij het te beveiligen pand beoordelen; 

• Kunnen de norm bereikbaarheid NEN 5087 toepassen; 

 Kennen de PKVW-beveiligingsrichtlijn en weten deze toe te passen; 

• Kennen de NBR-richtlijn voor bouwkundige beveiliging en weten deze toe te 

passen; 

• Kennen de aanvullende aanbevelingen en weten deze ook te benoemen; 

• Kunnen de verschillen uitleggen tussen NBR, PKVW en BORG 

• Kennen de procedure voor verstrekking van Beveiligingscertificaat klasse 2(B) 

7.2 Voor NBR-preventieadviseur klasse 3(B): 
Cursisten: 

• Kennen de meest gebruikelijke inbraakmethoden bij panden met een hoog risico; 

• Kennen de VRKI 

 Kunnen de aangetroffen situatie bij het te beveiligen pand beoordelen; 

• Kennen de specifieke verschillen in bouwkundige beveiliging standaard en zwaar 

• Kunnen de norm bereikbaarheid NEN 5087 toepassen;  

• Kennen de NBR-richtlijn voor bouwkundige beveiliging en weten deze toe te 

passen; 

• Kennen de aanvullende aanbevelingen en weten deze ook te benoemen; 

• Kunnen de verschillen uitleggen tussen NBR, PKVW en BORG 

• Kennen de procedure voor verstrekking van Beveiligingscertificaat klasse 3 N/B 

7.3 Voor NBR-N controleur  klasse 2 (t.b.v. NBR-N bedrijf) 
Cursisten: 

• Kennen de meest gebruikelijke inbraakmethoden bij panden met een standaard 

en hoog risico; 

• Kennen de VRKI 

 Kunnen de aangetroffen situatie bij het te beveiligen pand beoordelen; 

• Kennen de specifieke verschillen in bouwkundige beveiliging standaard en zwaar 

• Kunnen de inbraakwerende gevelelementen welke voldoen aan weerstandklasse 2 

NEN 5096 ( EN 1627 t/m 1630 ) herkennen en beoordelen; 

• Kunnen de norm bereikbaarheid NEN 5087 toepassen;  

• Kennen de NBR-richtlijn voor bouwkundige beveiliging en weten deze toe te 

passen; 

• Kennen de aanvullende aanbevelingen en weten deze ook te benoemen; 

• Kunnen de verschillen uitleggen tussen NBR, PKVW en BORG 

• Kennen de procedure voor verstrekking van Beveiligingscertificaat klasse 2(B) 
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Hoofdstuk 8 Kwaliteitsborging 

8.1 De kwaliteitsrol van de erkende bedrijven 
De erkende bedrijven zijn hoofdelijk aansprakelijk en verantwoordelijk voor het door hen 

geleverde werk in nieuwbouw en bestaande bouw, tenzij derden onbevoegd 

veranderingen hebben aangebracht. Het erkende bedrijf meldt na voltooiing en controle 

het opgeleverde werk gereed bij een erkende certificatie instelling. Aansluitend wordt 

overeenkomstig de steekproeffrequentie al dan niet een inspectie uitgevoerd. De erkende 

bedrijven zijn te allen tijde verplicht de eventueel geconstateerde tekortkomingen te 

herstellen, m.u.v. die tekortkomingen die aantoonbaar door derden zijn veroorzaakt. 

Voor panden die beveiligd dienden te zijn voor klasse 3(B) en klasse 4(B) geldt een 

herstelperiode van maximaal 10 werkdagen. Voor panden die beveiligd dienden te zijn 

voor klasse 2(B) geldt een herstelperiode van maximaal  2 maanden. De datum van 

constatering van de tekortkoming is daarbij leidend. 

Bij constatering van gebreken die te wijten zijn aan het NBR-erkende bedrijf, dient het 

NBR-erkende bedrijf binnen twee werkdagen een herstelplan aan de klant voor te leggen 

met vermelding van een planning van het herstel van de gebreken. 

Adviseurs en monteurs van het erkende bedrijf dienen overeenkomstig de mate van 

beveiliging te zijn opgeleid.  

8.1.1 Vermeldingen in offerte voor klasse 3(B) en 4(B) 

De NBR-erkende bedrijven vermelden in hun offerte in ieder geval de volgende 

onderwerpen: 

 Attractieve inboedelwaarde;  

 Geadviseerde en uitgevoerde risicoklasse volgens de meest actuele VRKI; 

 Bij klasse 3 en 4 dient er altijd een PvE ( Programma van Eisen ) te worden 

opgemaakt; 

 Bedrijfsnaam montagebedrijf/adviesbedrijf; 

 Naam van de adviseur; 

 Extra/minder werkzaamheden in afwijking op NBR-Beveiligingsrichtlijn; 

 Kosten certificaat/verklaring van Gedeeltelijke Beveiliging. 

Wanneer de (potentiële) klant of de verzekeraar, tegen een lagere klasse van 

bouwkundige beveiliging dan het vastgestelde risico, aanbeveelt, dient dit expliciet in de 

offerte, en in het PvE, vermeld te worden.  

Opmerking: 

Bij het seriematig beveiligen van woningen in klasse 2 N/B zal er veelal vooraf geen 

risico-inventarisatie met bewoners plaatsvinden. De bewoner dient er wel op te worden 

gewezen dat de beveiliging van zijn woning standaard is en niet voor hogere risico’s. 

8.2 Kwaliteitsrol erkende Certificatie- en Inspectie instelling 
De NBR-erkende certificatie- en inspectie instelling  

 Toetst de toelatingseisen van bedrijven die zich aanmelden voor NBR-erkenning. 

 Erkent bedrijven overeenkomstig de toelatingseisen; 

 Ziet toe op een juiste naleving van de in deze Regeling gestelde eisen; 

 Voert inspecties uit overeenkomstig de steekproeftabel 

 Verstrekt NBR-certificaten en Verklaringen van Gedeeltelijke Beveiliging 

overeenkomstig deze Regeling. 
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8.3 Steekproeftabel  
 NBR-bedrijven nemen al hun NBR werk op in een eigen NBR register en melden al 

hun uitgevoerd NBR-werk gereed bij de certificatie-instelling door middel van het 

voorgeschreven ‘Gereedmeldingsformulier’. 

 

 NBR-adviesbedrijven nemen al hun uitgebrachte NBR-adviezen op in hun 

administratie en tenminste 1 maal per jaar zal de certificatie-instelling hier een 

willekeurige steekproef uit nemen. 

 

Woningen; 

Bestaande Bouw 

 Beveiligde woning klasse 2B; 1 op 20 

 Beveiligde woning klasse 3B; 1 op 5 

 

Nieuwbouw 2N 

 Voor NBR-beveiligingsbedrijven geldt dat zij, indien het per klant/ project, méér 

dan 1 individuele woning betreft, alle Nieuwbouwwoningen tot 6 maanden na 

oplevering dienen te laten inspecteren door een geaccrediteerde en voor de NBR 

erkende inspectie-instelling.  

 Voor NBR-N bedrijven geldt dat zij, mits aantoonbaar opgeleid tot NBR-N bedrijf,  

individuele nieuwbouw woningen, mits niet seriematig, mogen controleren, gereed 

melden en certificeren. 

 

 Voor inspectie instellingen geldt de onderstaande steekproeffrequentie; 

- 1    t/m 10    woningen van één type; 1 woning 

- 11  t/m 50 woningen van één type; 2 woningen 

- 51  t/m 100 woningen van één type; 3 woningen 

- >100 woningen van één type; 3 woningen + 1 per max. 50 extra woningen 

 

- Beveiligd pand klasse 2(B); 1 op 10 

- Beveiligd pand klasse 3(B); 1 op 5 

8.4 Afkeuring bij woningen 
Ingeval er sprake is van een afkeuring in klasse 2(B) voor woningen, zakt men qua 

inspectiefrequentie naar 1 op 10. Na 3 goedkeuringen in de frequentie 1 op 10 kan men 

weer terug naar de frequentie 1 op 20.  

Bij 3 afkeuringen in klasse 2(B) per kalenderjaar  wordt de erkenning geschorst en wordt 

op de internetpagina vermeld dat het betreffende bedrijf is geschorst. 

 

Ingeval er sprake is van een afkeuring in klasse 3(B) voor woningen, zakt men qua 

inspectiefrequentie naar 1 op 1. Na 3 goedkeuringen in de frequentie 1 op 1 kan men 

weer terug naar de frequentie 1 op 5.  

Bij 2 afkeuringen in klasse 3(B) per kalenderjaar  wordt de erkenning geschorst en wordt 

op de internetpagina vermeld dat het betreffende bedrijf is geschorst. 

8.5 Afkeuring bij panden 
Ingeval er sprake is van een afkeuring in klasse 2(B) voor panden, zakt men qua 

inspectiefrequentie naar 1 op 5. Na 3 goedkeuringen in de frequentie 1 op 5 kan men 

weer terug naar de frequentie 1 op 10.  

Bij 3 afkeuringen in klasse 2(B) per kalenderjaar  wordt de erkenning geschorst en wordt 

op de internetpagina vermeld dat het betreffende bedrijf is geschorst. 
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Ingeval er sprake is van een afkeuring in klasse 3(B) voor panden, zakt men qua 

inspectiefrequentie naar 1 op 1. Na 3 goedkeuringen in de frequentie 1 op 1 kan men 

weer terug naar de frequentie 1 op 5.  

Bij 2 afkeuringen in klasse 3(B) per kalenderjaar  wordt de erkenning geschorst en wordt 

op de internetpagina vermeld dat het betreffende NBR-bedrijf is geschorst. 

 

Ingeval van een noodzakelijke verhoging van de steekproeffrequentie voor woningen en 

panden, als gevolg van fouten, verwijtbaar aan het bedrijf, worden de totale kosten van 

de extra inspecties 1 op 1 doorberekend aan het betreffende beveiligingsbedrijf. 

8.6 Intrekking NBR erkenning 

8.6.1 Intrekken erkenning NBR-bedrijf  

Schorsing van een NBR-bedrijf duurt maximaal 6 maanden, na 6 maanden wordt de 

erkenning, na overleg met en instemming van de beheerder NBR, ingetrokken. 

De NBR-erkenning wordt ingetrokken indien het NBR-bedrijf niet in staat is de 

geconstateerde afwijkingen binnen de periode van schorsing op te heffen. 

De certificatie-instelling informeert het NBR bedrijf over de intrekking per aangetekend 

schrijven. 

8.6.2 Consequenties van intrekking erkenning NBR-bedrijf 

De certificatie-instelling publiceert de intrekking op haar website.  

Vanaf het moment van intrekking is het NBR bedrijf niet toegestaan om het 

certificatiemerk te gebruiken, of te verwijzen naar de gecertificeerde status van 

het te leveren product. 

Het NBR-bedrijf blijft bij intrekking verantwoordelijk voor het verhelpen van gebreken 

aan producten waarbij het certificatiemerk is toegepast.  

De certificatie-instelling heeft de bevoegdheid om – indien het NBR bedrijf hierin nalatig 

is – correctieve maatregelen te nemen, zoals het informeren van afnemers. De kosten 

hiervan worden bij het NBR-bedrijf, waarvan het productcertificaat is ingetrokken, in 

rekening gebracht worden. 

8.6.3 Nieuwe aanvraag 

Een NBR-bedrijf waarvan het certificaat is ingetrokken, kan zich weer aanmelden voor 

een initiële beoordeling volgens het certificatieschema. 

8.6.4 Intrekken erkenning inspectie- en certificatie instelling  

De NBR-erkenning van een inspectie- en certificatie instelling wordt door de beheerder 

van de NBR geschorst nadat is gebleken, dat de inspectie- en certificatie instelling ernstig 

in gebreken is geweest. Deze schorsing wordt direct gemeld aan het CvD van de NBR. De 

betreffende inspectie- en certificatie-instelling krijgt maximaal 6 maanden de tijd om aan 

te tonen dat de geconstateerde gebreken zijn opgeheven. De betreffende inspectie- en 

certificatie-instelling blijft verantwoordelijk voor alle gevolgen die betrekking hebben op 

de geconstateerde gebreken. 

De NBR-erkenning van een inspectie- en certificatie instelling wordt ingetrokken nadat is 

gebleken dat de betreffende inspectie- en certificatie instelling ernstig in gebreken is 

gebleven. Dit ter beoordeling van de beheerder van de NBR en met instemming van het 

CvD van de NBR. 

8.7 Toepassing producten met periodieke onafhankelijke 
kwaliteitscontrole 
Voor de toepassing van inbraakwerende gevelelementen zijn de onder KOMO 

geproduceerde en gecertificeerde gevelelementen toegelaten, alsmede die 
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gevelelementen waarvan bij inspectie, beoordeling, conformiteitsverklaring van een 

erkende certificatie instelling of beproeving van een erkend testinstituut is gebleken, dat 

zij minimaal gelijkwaardig zijn aan de prestaties genoemd in klasse 2 of 3 van NEN 5096 

respectievelijk EN 1627 t/m 1630.  

Inbraakwerende gevelelementen dienen, qua hang- en sluitwerk, te zijn voorzien van 

producten die minimaal 1x per twee jaar op hun inbraakwerende onderdelen worden 

getoetst door een erkend testinstituut, conform BRL 3104. 

8.8 Rechten en plichten van de beheerder/eigenaar van de NBR 

De beheerder/eigenaar van de NBR heeft het recht: 

 Na overleg en instemming van het CvD van de NBR aanpassingen te doen aan de 

Regeling NBR en de Beveiligingsrichtlijn NBR; 

 Zelfstandig uitspraken te doen omtrent aangetroffen beveiligingsmaatregelen en de 

eventuele certificering hiervan; 

 Overeenkomstig deze Regeling te handelen (bij het ontbreken van een erkende 

Inspectie-/Certificatie-instelling) als een erkende Inspectie- en Certificatie-instelling; 

 Opleidingsinstituten aan te wijzen voor functionele NBR-opleiding; 

 Op alle overige in deze Regeling genoemde rechten.  

  

De beheerder / eigenaar van de NBR heeft de plicht te zorgdragen voor: 

 De aanstelling en onderhoud van een College van Belanghebbenden met een breed 

maatschappelijk draagvlak voor deze NBR-regeling. Het CvD van de NBR is belast 

met de kwaliteitsbewaking van de toegepaste procedures en producten alsmede 

bindende adviezen afgeeft aan de beheerder van deze regeling; 

 Functionele NBR-opleiding; 

 Actuele informatie naar alle (potentiële) NBR-bedrijven en Inspectie- en Certificatie-

instellingen; 

 Beoordeling van afwijkingen; 

 Alle overige in deze Regeling genoemde plichten. 
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Hoofdstuk 9 Klachten en beroep 

9.1 Klachten en beroep 
De mogelijkheid bestaat dat er een klacht wordt ingediend of beroep wordt aangetekend 

over toepassing van de NBR. Deze klacht of beroep wordt gemeld in het CvD van de NBR 

en zal worden behandeld door een onafhankelijke Klacht- en Beroepscommissie die een 

bindende uitspraak doet. 
 


