
 

Wijzigingen BORG-regelingen 
Dit document geeft inzicht waar de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen in de BORG-regelingen m.b.t. de overgang van 

versie 1.0 naar versie 2.0 zitten. Voor de inhoud van de wijziging moeten de regelingen BORG-B en BORG-E versie 2.0 

worden geraadpleegd.  

De wijzigingen in de BORG-regelingen zijn te verdelen in redactionele en inhoudelijke wijzigingen.  

Redactionele wijzigingen 

De redactionele wijzigingen hebben vooral betrekking op het vereenvoudigen en beter beschrijven van 

tekstdelen. En hebben vooral betrekking op de volgende punten:  

 In de algemene tekstdelen van BORG-B en BORG-E  zijn waar mogelijk de teksten gelijkgetrokken; 

 In zowel BORG-B als BORG-E wordt beter benadrukt, dat het gaat om de samenhang van maatregelen; 

 Sommige tekstdelen zijn vereenvoudigd en er zit een betere procesafloop in hoofdstuk 2 (van ontwerp, 

naar realisatie en van eindcontrole naar oplevering); 

 Foutieve verwijzingen, taal- en spellingsfouten zijn aangepast en/of verwijderd. 

Inhoudelijke wijzigingen 

De (inhoudelijke) wijzigingen hebben vooral betrekking op de volgende onderwerpen en zijn op beide 

regelingen van toepassing. Mocht een wijziging expliciet alleen op BORG-E of BORG-B van toepassing zijn 

dan staat dit hierbij vermeld. 

Draadloze apparatuur (BORG-E) 

De tabel is samengevoegd met tabel 2.3 – levering apparatuur. Daarnaast is de eis gewijzigd, dat deze moet 

voldoen aan de 50131 reeks.  

Kwalificaties en opleiding 

 Er is meer aandacht voor kwalificaties en opleiding in de regelingen opgenomen. Medewerkers in 

opleiding werken onder toezicht van een gekwalificeerde medewerker. De rol van de mentor is hiermee 

komen te vervallen.  

 Het op peilhouden van kennis is een toevoeging  aan de regelingen. Kennis van medewerkers wordt 

middels een vervolg(opleiding) en/of opfriscursus up to date gehouden.  

Meetmiddelen en apparatuur 

Deze paragraaf is volledig komen te vervallen.  

Steekproeftabel  

Het maximum aantal steekproeven is teruggebracht naar vier.  

Beeldmerk BORG 

Het beeldmerk BORG is aangepast. Het speelt in op de behoefte van de BORG-bedrijven, om zich als BORG-B 

en/of BORG-E bedrijf te kunnen onderscheiden. Daarnaast geven de twee beeldmerken transparantie 

richting afnemers.  
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Geldigheidsduur van het certificaat 

Op dit punt was behoefte aan duidelijkheid in de markt. Daarom is gekozen om dit punt weer op te nemen 

in de regelingen. De looptijd van een BORG-certificaat is één jaar of vijf jaar mits jaarlijks onderhouden. 

Verplichte aanschaf van normen 

De verplichte aanschaf van normen is zoveel mogelijk beperkt.  

 

 


