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Voor de goederenvoorraad kent Wuthrich, het assurantie-
kantoor die de NSO de leden voorstelt, twee verzeke-
ringsmogelijkheden: maatwerk en een standaardpakket-
polis. De laatste vorm is een stuk goedkoper, maar kent 
om die reden stringentere voorwaarden. 
De verbeterde risico klassenindeling (VRKI) is een instru-
ment om het risico op diefstal (eventueel met inbraak) te 
bepalen, met daaraan gekoppeld gestandaardiseerde 
maatregelen voor het verminderen van het risico. De 
inbraakgevoeligheid van een bedrijf wordt gemeten aan 
de hand van de attractiviteit van de aanwezige goederen 
én de (verzekerde) waarde daarvan. De attractiviteit van 
de goederen is onderverdeeld in categorieën die worden 
aangeduid met L, M, H en ZH (laag, middel, hoog en zeer 
hoog). De tabaksdetailhandel valt qua inbraakgevoelig-
heid in de categorie ZH en qua waarde van de goederen 
in de meeste gevallen in risicoklasse 3 (meer dan 7500, 
minder dan 75.000 euro). Aan de hand van een matrix en 
de situatie ter plaatse kan elk beveiligingsbedrijf bepalen 
welke feitelijke maatregelen getro!en dienen te worden. 

Certificaat
De beveiligingsmaatregelen (zie ook ccv-veiligonderne-
men.nl/inbraak) die worden genoemd in de beveiligings-
klassenmatrix, vormen de basis voor de afgifte van een 
beveiligingscertificaat. Ondernemers die slechts een deel 
van de maatregelen uitvoeren, ontvangen een opleve-
ringsbewijs. Alle erkende BORG-gecertificeerde beveili-
gingsbedrijven werken dus met één en dezelfde richtlijn. 
Een richtlijn die overigens breed wordt gedragen door de 
beveiligingsbranche en verzekeraars. 
Iedere ondernemer in de tabaksdetailhandel – ongeacht 
bij welke verzekeraar de goederenvoorraad is verzekerd 
– moet aan de beveiligingseisen voldoen. Alle verzeke-
raars nemen namelijk in de polis een inbraakalarmclau-
sule op. De tekst daarvan varieert. Bij het afsluiten van 
een goederenvoorraadverzekering, of bij uw huidige 
verzekering, is het belangrijk dat u zich terdege bewust 
bent waar u op het aanvraagformulier voor tekent en wat 
de impact van de inbraakalarmclausule is.

Omdat u bij het afsluiten van een goederenvoor-
raadverzekering een borgcertificaat nodig heeft, 
moet u zelf contact zoeken met een beveiligingsex-
pert. U kunt een bedrijf benaderen waar u al goede 
ervaringen mee heeft, maar uw verzekeraar werkt 
samen met beveiligingsbedrijven die ook u van 
beveiligingsadvies kunnen voorzien. Houd wel 
rekening met de kosten voor dat advies. Toch is het 
belangrijk, want zonder geldig certificaat van een 
BORG-gecertificeerd beveiligingsbedrijf is uw goede-
renvoorraad niet (goed) verzekerd en heeft u nog 
veel meer problemen en kosten na diefstal of een 
inbraak.  

Controleer!
Bekijk uw polissen goed en ga na of u in het bezit 
bent van een geldig certificaat. Dit laatste is namelijk 
een voorwaarde om na een calamiteit aanspraak te 
maken op een schadevergoeding. Bedenk dat het 
certificaat periodiek verlengd moet worden. Neem 
bij twijfel of vragen contact op met uw verzekeraar. 
Heeft u verder nog vragen, dan kunt u als NSO-lid 
uiteraard altijd contact opnemen met het bureau. 

Voor een goederenvoorraadverzekering, ofwel brand/inbraakverzekering, moeten 
winkeliers aan een aantal eisen voldoen. Welke zijn dat en welke dekkingsvormen 
zijn er beschikbaar?

Heeft u een geldig beveiligingscertificaat?
Thema Verzekering


