
Nieuwe versie  
BRL K21039 Videobewakingssystemen

Sinds 27 maart 2020 geldt een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn (BRL) 
K21039 Videobewakingssystemen. Leveranciers van videobewakingssystemen die 
voldoen aan de BRL K21039 tonen hiermee aan dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen 
uit de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) en de 
Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr). 

Breed inzetbaar
De BRL Videobewakingssystemen is breed inzetbaar, bijvoorbeeld voor het bewaken 
van bedrijven terreinen (surveillance) of in de Retail tegen diefstal dan wel overval.
De richtlijn, waarvan de nieuwe versie nadrukkelijk raakvlakken heeft met de Europese 
norm NEN-EN-IEC 62676-4, is toepasbaar op zowel openbaar als privaat terrein. BRL 
K21039 bevat eisen voor de levering en nazorg van hierbij gebruikte camerasystemen. 
In de richtlijn komen onder meer aan de orde:

• Het opleidingsniveau van de installateur;
• Het opstellen van een programma van eisen voor een camerasysteem;
• Het opstellen van een cameraplan;
• Het maken van een projectie;
• Het installeren van het camerasysteem;
• Het in bedrijf stellen van een camerasysteem;
• Het opleveren van een camerasysteem;
• Het onderhouden van een camerasysteem.

BRL K21039 Videobewakings-
systemen
• Hèt certificaat voor de leverancier van 

videobewakingssystemen die wil laten 
zien dat hij kwaliteit levert.

• Uitstekende aanvulling op een BORG-
certificering, zodat u een compleet 
pakket aan diensten kunt aanbieden.

Ga voor meer informatie naar 
www.kiwa.com/nl/nl/vbs of lees verder 
op de volgende pagina.
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Doelgroep
De BRL K21039 Videobewakingssystemen is bedoeld voor leveranciers van
videobewakingssystemen die hoge eisen stellen aan het ontwerpen, leveren en
onderhouden van videobewakingssystemen en dit uitvoeren op basis van de IEC
62676-4. Deze norm stelt prestatie-eisen voor het doel en de kwaliteit van de beelden
verdeeld in: 

• Monitoren;
• Detecteren;
• Observeren;
• Herkennen;
• Identificeren;
• Inspecteren.

Certificering volgens de BRL K21039 is met name van toegevoegde waarde voor
alarminstalleurs die vallen onder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en
recherchebureaus (Wpbr) en de Regeling Particuliere beveiligingsorganisaties en
Recherchebureaus (Rpbr). Zij kunnen met deze richtlijn videobewakingssystemen
onder certificaat ontwerpen, aanleggen en onderhouden. 

Meer informatie
Bezoek onze website www.kiwa.com/nl/nl/vbs voor meer informatie.

Heeft u vragen, neem dan contact op met scheme manager Leon van Oudenaarden
door te mailen naar: leon.van.oudenaarden@kiwa.com of neem contact met ons op
door te bellen naar: +31 (0)88 9985100.


