INBRAAKBEVEILIGING
In ons vak heerst er een strenge reglementering. Onze activiteit is bij wet vastgelegd en
gecontroleerd. Iemand die voor derden een alarmsysteem plaatst of onderhoudt, moet
hiervoor over de juiste certificaten beschikken en vooral erkend zijn door het Ministerie
van Binnenlandse Zaken (BIZA). Het ministeriële erkenningsnummer van Brabex is
20-0783-45.
Jaarlijks rapporteren wij aan BIZA over onze activiteiten, omzetcijfers en eventuele
incidenten. Hierin worden o.a. volgende punten vastgelegd:
- De verplichtingen van de gebruiker van het alarmsysteem
- De erkenning van de beveiligingsonderneming
- De verplichte opleiding van het personeel binnen de beveiligingsondernemingen

Als specialist in de elektronische beveiligingssector zijn wij INCERT-gecertifieerd onder
het erkenningsnummer B - 1582. Onze installaties beveiligen soms de hoogste risico
klassen. Banken, diamantsector, wapenkamers, ... Niets is ons vreemd.
INCERT is een kwaliteitslabel voor de producten en diensten met betrekking tot elektronische
beveiliging tegen inbraak in gebouwen. Enkel de producten en de beveiligingsondernemingen die voldoen aan zeer strikte voorwaarden, mogen het INCERT-merk
gebruiken.
De INCERT is een norm die is opgesteld door de verzekeringsmaatschappijen en de
alarminstallateurs. Om de schade bij inbraak te minimaliseren zijn er voorschriften waar
ieder Incert-systeem aan moet voldoen.
De installateur bepaalt de risicograad van de installatie. Deze ligt tussen de 1 (beperkt risico)
en de 4 (zeer hoog risico). Aan de hand van deze risico graad worden de beveiligingsmaatregelen aangepast.
3 belangrijke voorwaarden geven u meer garanties:
-

Jaarlijks worden er een aantal van de door ons geplaatste systemen, door een
keuringsorganisme geselecteerd om gecontroleerd te worden. Installaties die wij
uitvoeren moeten in overeenstemming zijn met welbepaalde keuringsvoorschriften.

-

De infrastructuur en werkwijzen van onze onderneming worden onder de loep
genomen. 2 Jaarlijks is er een hele lijst van zaken die afgepunt worden, om na te
gaan of wij nog steeds voldoen aan de normen hieromtrent.

-

De materialen waarmee wij werken - elk gebruikt component van een
inbraakdetectiesysteem - moet voorkomen op de lijst van INCERT-goedgekeurde
materialen.

AANGIFTE ALARMSYSTEEM - Aangifte via www.police-on-web.be
Wie moet de aangifte doen?
Het KB legt deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk bij de alarmmelder. Voor niet
aangesloten alarmsystemen is dat de gebruiker. Dat betekent bijv. dat een alarmsysteem in
een huurwoning door de huurder moet gemeld worden, en niet door de verhuurder.
Opgelet: alarmsystemen die op een alarmcentrale zijn aangesloten, worden automatisch
door de alarmcentrale aangemeld.
Hoe moet de gebruiker de aangifte doen?
Gebruikers moeten de aangifte doen via internet, op het elektronische loket van de Federale
Politie op www.police-on-web.be. Dit kan op twee manieren:
- ofwel met een persoonlijke token, een code die hij aanvraagt op:
http://www.belgium.be/nl/online_dienst/app_zich_inschrijven.jsp? (en die ook voor de
elektronische belastingaangifte gebruikt kan worden)
- ofwel met zijn elektronische identiteitskaart, die hij laat lezen door een kleine (goedkope)
kaartlezer
Merken van kaartlezer zijn te vinden op de website van FEDICT op www.cardreaders.be.
Welke gegevens moeten worden ingegeven?
-

-

-

Enkel voor winkels of bedrijven: de naam (handelsbenaming)
Adres waar het alarmsysteem is geïnstalleerd; Er zal gewerkt worden met vast
gedefinieerde keuzelijsten van straatnamen en gemeenten/steden zodat geen
verwarring meer mogelijk is
Telefoonnummer van de plaats waar het alarmsysteem is geïnstalleerd
Gegevens van de gebruiker (naam, adres, gsm-nummer, e-mailadres)
Gegevens van maximaal twee contactpersonen (telefoonnummer, gsm-nummer)
Aard van het goed waar het systeem is geplaatst, via een vaste lijst waar men kan
kiezen voor onderneming, winkel of particulier, en er in het laatste geval keuze is
tussen bijv: rijhuis, halfopen bebouwing, open bebouwing, een villa, een
appartement,…
Aard van het risico (activiteit) waar het alarmsysteem is geplaatst: gaat het om een
juwelier, apotheek, bank,… Ook hier moet men kiezen uit een vaste lijst
Aard van het alarmsysteem: goederenalarm, persoonsalarm vast of mobiel

Wanneer moet het alarmsysteem worden aangegeven?
Alle bestaande alarmsystemen, waar ze ook geplaatst zijn, moeten binnen de zes maanden
na de inwerkingtreding van het Meldpunt alarmsystemen, aangegeven te worden. Dat is dus
al op 1 januari 2010.
Nieuwe alarmsystemen moeten binnen de tien dagen na hun indienststelling worden
aangegeven.
Wanneer de aard van een bestaand, en aangegeven alarmsysteem door de jaren heen
verandert of wanneer de aard van het risico bijv. verandert, dienen deze wijzigingen
opnieuw binnen de tien dagen na de wijziging aangegeven te worden.
En tenslotte, wanneer een alarmsysteem buiten gebruik wordt gesteld, moet ook dit
binnen de tien dagen gemeld worden.
Wat met huurhuizen? Zoals al geschreven moet niet de verhuurder, maar de huurder de
aangifte doen. Wanneer de huurovereenkomst dan afloopt, moet de vertrekkende huurder
het aanwezige alarmsysteem in zijn hoofde afmelden bij het meldpunt. De nieuwe huurder
heeft vervolgens tien dagen de tijd, na het betrekken van de woning, om het alarmsysteem
op zijn beurt weer aan te geven.
Dezelfde regeling geldt trouwens wanneer het huis, bij een verkoop, van eigenaar
verandert. In dat geval meldt de verkoper het systeem af, en meldt de nieuwe eigenaar het
systeem opnieuw aan, binnen de tien dagen na het betrekken van de woning.
Jaarlijkse bevestiging
Na de aangifte bij indienststelling moet de ingegeven informatie ook jaarlijks bevestigd
worden. Dat verhindert dat de databank “vervuilt” met verouderde gegevens. Daartoe
jaarlijks naar alle gebruikers een e-mail verzonden, met vraag om de gegevens te
actualiseren dan wel te bevestigen. Blijft die e-mail zonder reactie, dan zullen de gegevens
van het alarmsysteem op termijn geschrapt worden.

