
 

AUDITKLAAR VOOR HET KEURMERK BEVEILIGING? 
Dit overzicht laat zien wat een bedrijf op orde moet hebben om klaar te zijn voor een audit op 

basis van een Keurmerk Beveiliging. Het overzicht laat per norm zien het bewijsstuk waarmee 

een bedrijf kan aantonen dat aan de norm wordt voldaan of wat een bedrijf geregeld en 

toegepast moet hebben in de dagelijkse praktijk. Het is aan de auditor om daadwerkelijk vast te 

stellen of aan de norm wordt voldaan. 

 

ORGANISATIE EISEN 

Naleving eisen Wpbr • Geldige vergunning (art. 3 Wpbr)   

• Toestemming Minister van justitie m.b.t. leiding van de 

organisatie (art. 7, eerste lid, Wpbr)  

• Toestemming korpschef m.b.t. alle personeel (art. 7, tweede lid, 

Wpbr)  

• Beveiligers hebben het juiste en een geldig legitimatiebewijs 

(art. 9, achtste lid, Wpbr)  

• Goedkeuring m.b.t. het uniform (art. 9, eerste lid, Wpbr) 

Financiële soliditeit Eindconclusie rapport EDR (≤ 3 maanden) aan te vragen via website de 

Nederlandse Veiligheidsbranche 

Naleving cao Meest recente rapport cao controleorgaan (t.b.v. vaststelling naleving 

cao Particuliere beveiliging) 
 

Keurmerk Evenementen- en Horecabeveiliging 

Voor bedrijven die een EHB-cao mogen toepassen: 

arbeidsovereenkomsten en/ of arbeidsvoorwaardelijke (bedrijfs-) 

reglementen, salarisstroken, uitdraai dienstroosters/planningssysteem, 

administraties (personeelsadministratie en/of loonadministratie) 

Verplichte 

afdrachten 

Keurmerk Beveiliging en GWT 

• Verklaring van aansluiting bij Belastingdienst, SFPB en 

Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging 

• Betalingsbewijzen van recente afdrachten aan de 

Belastingdienst en deze fondsen 
 

Keurmerk Evenementen- en Horecabeveiliging 

• Aansluitingsnummers Belastingdienst, SFPB en 

Bedrijfstakpensioenfonds Particuliere Beveiliging 

• Voor leden van de Nederlandse Veiligheidsbranche en de VBE 

geldt ook het opleidingsfonds van de 

evenementenbeveiligingsbranche. 

• Betalingsbewijzen van recente afdrachten aan de 

Belastingdienst en deze fondsen 

Verzekeringen • Geldige polissen 

• Bewijs van recente premiebetaling 

KvK inschrijving Kopie inschrijving KvK 

Maatregelen m.b.t. 

criminele inmenging 

Beleid, reglementen, procedures of andere van toepassing zijnde 

geldende documenten 

MVO-beleid Ondertekend certificaat Code Verantwoordelijk Marktgedrag, actuele 

vermelding op 

http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/ondertekenaars  

 

http://www.codeverantwoordelijkmarktgedrag.nl/ondertekenaars


 

PROCESSEN EN PROCEDURES 

Kwaliteitsbeleid Schriftelijk beleid (incl. verklaring van de directie) procedures en 

werkend systeem of certificaat ISO 9001. 

Integriteitsbeleid Schriftelijk beleid (incl. verklaring van de directie), procedures en 

werkend systeem 

Procedures en 

processen Wpbr 

• Schriftelijk beleid, procedures  

• Personeelsdossiers 

Beleid m.b.t. 

personeel 

• Schriftelijk beleid, procedures en/of bindende reglementen 

• Personeelsdossiers 

Eisen m.b.t. 

commerciële traject 

• Schriftelijk beleid, procedures 

• Klantendossiers 

Opstart 

dienstverlening 

Keurmerk Beveiliging en GWT 

• Schriftelijk beleid, procedures 

• Klantendossiers 
 

Keurmerk Evenementen- en Horecabeveiliging 

• Risico-analyse 

• Beveiligingsplan 

• Calamiteitenplan 

• Procedure, beleid en/of overeenkomst of andere vorm van 

vastlegging van afspraken met onderaannemer  

Beleid bij 

uitbesteding van 

werkzaamheden 

• Overeenkomst  

• Onderaannemersdossier 

Beleid bij 

dienstverlening met 

hond 

Geldige certificaten voor: 

• Bekwaamheid objectbewakingshond (KNPV) 

• Certificaat surveillancehond (BvdD) 

• Diploma hondengeleider (BvdD) 

Business continuity 

(KM GWT) 

Schriftelijk beleid, procedures 

Beveiliging op 

locatie (KM GWT) 

• Schriftelijk beleid, procedures 

• Klantdossiers 

Eisen aan gebouwen 

(KM GWT) 

Functionele voorwaarden t.a.v.: 

• Het bouwkundige ontwerp in relatie tot de aanvalsscenario’s; 

• Testrapporten van de gebruikte beveiligingsmiddelen; 

• Inrichting van buitenterrein; 

• Toegangscontrole en registratie; 

• Inrichting van het laad / losgebied; 

• Inrichting van ruimte voor op- en overslag 

• Inrichting van de kluis / kluisvoorruimte; 

• Eisen aan alarminstallatie; 

• Plaatsing van een noodstroom-aggregaat met UPS; 

• Sleutelplan en sleutelmanagement; 

• Voorzieningen aan de toegang tot serverruimten; 

• Beveiligde CCTV opslag en opslagduur; 

• Periodieke securityaudit door een onafhankelijk instituut; 

• Uitvoering geven aan “Standaard Operating Procedures”; 

• Een getest Crisis management plan; 

• Veiligheidsplan. 



 

Transport geld over 

straat (KM GWT) 

• Voorschriften en instructie 

• Werkwijze in procedure opgenomen 

 

OP LOCATIE 

Uitvoering van de 

opdracht en 

aandachtspunten 

voor dienstverlening 

op locatie 

• Overeenkomst, SLA, andere documenten waarin afspraken 

vastliggen 

• Communicatiestructuur, evaluaties, overleggen met 

opdrachtgevers en beveiligers 

• Object/werkinstructies, handboeken, procedures, voorschriften, 

etc. 

Wpbr • Geldig en juist legitimatiebewijs 

• Juiste uniform 

 


