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1 Inleiding 
 
 
Het doel van deze aanvullende nota is het specificeren van de toepassing van de overgangsperiode 
en het definiëren van de behouden structurele elementen, evenals de impact van eventuele 
significante veranderingen. 
 
2 Overgangsperiode 
 
Een overgangsperiode van 24 maanden tussen de technische nota T 020 ed. 1 van 2008 en T 020 
ed. 2 van 2020 werd voorgesteld en goedgekeurd door het INCERT-merkmanagementcomité 
tijdens de vergadering op 22 juni 2020. 
 
Deze overgangsperiode begint op de publicatiedatum van deze tweede editie. 
In de praktijk betekent dit: 

• dat elke certificering T 020 ed. 2 mogelijk zal zijn vanaf de publicatiedatum van deze editie; 
• dat de T 020 ed. 1 aan het einde van deze overgangsperiode definitief wordt ingetrokken; 
• dat de momenteel gecertificeerde alarmcentrales moeten voldoen aan de nieuwe editie van 

T 020 uiterlijk op de datum van terugtrekking van de vorige editie, met uitzondering van de 
hieronder vermelde structurele elementen en voor zover deze elementen niet significant zijn 
veranderd. 
 

3 Structurele elementen 
 
De structurele aanpassingen hebben betrekking op ingrijpende aanpassingen aan het gebouw zoals 
de bestaande muren, plafonds of ramen, waarvan de naleving een ingrijpende renovatie van de 
alarmcentrale zou vereisen. 
 
De volgende structurele elementen worden beschouwd: 

• de diktes en materialen van de muren, vloeren en plafonds (T 020 ed. 2: § 5.1.2); 
• het brandbeveiligingssysteem voor off-site technische ruimtes met betrekking tot constructie 

zoals muren, plafonds en vloeren (T 020 ed. 2: § 5.2.1.1); 
• de toegangsluis en nooduitgangen van het operationeel centrum (T 020 ed. 2: § 5.2.3.1); 
• de kabeldoorgangen en hun brandwerendheid (T 020 ed. 2: § 5.3.2.2); 
• de weerstand van de deur van de toegangsluis en de ramen van het operationeel centrum 

(T 020 ed. 2: § 5.2.3.3); 
• de bestaande bescherming van de ventilatieopeningen (T 020 ed. 2: § 5.2.3.5); 
• de aanwezigheid van toiletten en voorzieningen voor het wassen van handen (T 020 ed. 2: § 

5.2.3.5); 
• de weerstands- en ontgrendelingssystemen voor nooduitgangen (T 020 ed. 2: § 5.2.3.8); 
• fysieke en brandbeveiliging van de communicatiekabels (T 020 ed. 2: § 6.4); 
• de brandbeveiliging van het stroomaggregaat wanneer deze binnen het operationeel centrum 

is geplaatst - wat de constructie betreft. (T 020 ed. 2: § 8). 
 
4 Significante wijzigingen 
 
De wijziging van een structureel element of van een hierboven vermeld element wordt beschouwd als 
een significante wijziging: 

• de wijziging van de buiten omtrek van de alarmcentrale; 
• de wijziging van de buiten omtrek van het operationeel centrum; 
• de wijziging van de toegangsluis of een element van deze toegangsluis; 
• de wijziging van de bestaande ramen en bijbehorend hang- en sluitwerk; 
• de wijziging van de buitenmuren; 
• de wijziging van de binnenmuren volgens de eisen vermeld in de T 020 ed. 2;  
• de wijziging of toevoeging van nooduitgangen; 



Doc. n° : 139 (NL) Traduction 3/3 
 Vertaling Approved on 2020-06-22 

 

• de wijziging of aanpassing van de kabeldoorgangen; 
• de wijziging of aanpassing van elementen van het ventilatiesysteem volgens de eisen vermeld 

in de T 020 ed. 2; 
• de locatiewijziging van het stroomaggregaat.  

 
Elke significante wijziging aangebracht na de publicatiedatum van T 020 ed. 2 moet worden 
gecontroleerd door de gemandateerde certificeringsinstelling en naleving van T 020 ed. 2 is 
noodzakelijk voor het gewijzigde onderdeel. 
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