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Inleiding 
De T 014 en T 014A certificaten die nog geldig zijn, blijven onderworpen aan de herziening 7 van dit 
reglement. 

 
Definities en afkortingen 
 
Definities 
 

Aanvrager 
 

Partij die bij een certificatie-instelling een certificaat 
aanvraagt. 

Certificaathouder 
 

Partij aan wie de certificatie-instelling voor minstens één 
productgroep een certificaat heeft verleend, en die op 
grond hiervan het merk van overeenkomstigheid kan 
gebruiken in verband met die productgroep. 

Certificaat [van 
overeenkomstigheid] 
 

Document, uitgegeven overeenkomstig de regels van 
een certificatiesysteem, dat met vertrouwen aangeeft 
dat een productgroep overeenkomstig is met de 
betreffende technische specificaties. 

Certificatie-instelling 
 

Instelling die door het Comité voor het beheer van het 
merk Incert gemachtigd wordt om certificaten af te 
leveren. Zij moet geaccrediteerd zijn voor het 
certificeren van producten in het betrokken domein 
volgens de vereisten van de norm ISO/IEC 17065 en 
door een accreditatie-instelling die deel uitmaakt van de 
wederzijdse akkoorden MLA. 

Certificatieovereenkomst 
 

Overeenkomst tussen een certificatie-instelling  en een 
certificaathouder, met als voorwerp het certificeren van 
de productgroepen die de certificaathouder voorstelt. 

Certificatiereglement [Product˜] Document dat de procedure- en beleidsregels van het 
[product-]certificatiesysteem vastlegt. 

Certificatiesysteem [Product˜] 
 

Systeem met geëigende procedure- en beleidsregels 
voor het uitvoeren van [product-]certificatie. 

Controle 
 
 
 
 
 

Activiteiten zoals het meten, onderzoeken, beproeven 
of schatten van één of meer kenmerken van een entiteit 
en het vergelijken van de resultaten met 
gespecificeerde eisen, om vast te stellen of 
overeenkomstigheid van elk kenmerk is bereikt. 

Controleproef Door een laboratorium uitgevoerde proef, om de 
conformiteit met het initiële certificaat te waarborgen 

Productiecontrole in de 
fabricageplaats (PCF) 

Audit van de productiesites door een onafhankelijke 
derde partij  
 

Identificatie Aanduiding van de eigenheid van iets, door er een 
materieel merkteken op aan te brengen. 

Kwaliteitssysteem 
 

Organisatiestructuur, procedures, processen en 
middelen die nodig zijn voor de implementatie van de 
kwaliteitszorg. 

Erkend laboratorium  Laboratorium dat het voorwerp uitmaakt van een 
overeenkomst met een certificatie-instelling die 
gemachtigd is om het Incert merk af te leveren. Het 
laboratorium dat erkend is door de certificatie-instelling 
moet geaccrediteerd zijn voor de proeven in het 
betrokken domein volgens de vereisten van de norm 
ISO 17025 en door een accreditatie-instelling die deel 
uitmaakt van de wederzijdse akkoorden MLA. 
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Comité voor het beheer van 
het merk Incert 
 
 
 
 
 
 
Merk [van 
overeenkomstigheid] 
 

Comité bevoegd verklaard door het Belgisch Elektrotechnisch 
Comité om in te staan voor het beheer van het merk INCERT, 
en het toezicht op de certificatie van producten en diensten 
die aan de eisen van dit merk beantwoorden. 
Het beschermde merk “INCERT”, aangebracht of afgegeven 
overeenkomstig de regels van het certificatiesysteem, dat 
aangeeft dat er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat 
het betreffend product in overeenstemming is met de 
technische productspecificaties die er betrekking op hebben. 

Niet-overeenkomstigheid Wat niet in overeenstemming is met de technische 
productspecificaties of de reglementaire bepalingen. 

Overeenkomstigheid [van 
een productgroep]  

Eigenschap van een productgroep in overeenstemming te zijn 
met de bepalingen van de technische productspecificaties die 
er betrekking op hebben. 

Productgroep Een basisproduct met zijn eventuele varianten (omschreven 
door het merk en het typenummer). 

Productieplaats Aan een geografische plaats gebonden technische 
inrichting(en), gebruikt door een certificaathouder en waarin 
producten worden voortgebracht, zoals gedefinieerd in het 
toepassingsreglement. 

Proef 
 

Technische handeling die bestaat uit het bepalen van één of 
meerdere eigenschappen van een bepaald product, volgens 
een gespecificeerde werkwijze. 

Reglementair Betrekking hebbend op het reglement voor productcertificatie 
in de veiligheidssector, op het toepassingsreglement of op de 
aanvullende reglementen die in het kader van de certificatie 
van toepassing zijn. 

Sanctie Dwingende maatregel die door de certificatie-instelling wordt 
opgelegd aan de certificaathouder, wanneer ze geen 
vertrouwen meer heeft in diens vermogen om doorlopend de 
overeenkomstigheid van het product te waarborgen en de 
geloofwaardigheid van het merk te behouden. 

Technische specificaties 
[product˜] 
 
 
 

Document dat de technische kenmerken waaraan een 
product moet voldoen, specificeert(een norm, een technische 
goedkeuring of elk ander referentie-document). 
 

Referenties 
 

ISO/IEC 17065 2012 Algemene criteria voor certificatie-instellingen die 
productcertificatie uitvoeren ( 

T031 van het BEC 
 

Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen met 
inbegrip van de eisen van de norm NBN EN 50131 
 

T034 van het BEC Algemene voorschriften met betrekking tot proeven op 
alarmsystemen niet gedekt door de eisen van de NBN EN 
50131 

ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and 
calibration laboratories  

ISO/IEC 17067:2013 Conformity assessment - fundamentals of product certification 
and guidelines for product certification schemes (ISO/IEC 
17067:2013) 

 
Afkortingen 
 

BEC  Belgisch Elektrotechnisch Comité 
BELAC  BELgische Accreditatie-instelling 
INCERT  INtrusion CERTification   

   INCERT TC Technische Comité INCERT 
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Art. 1 Toepassingsgebied 
 
Art. 1.1 Reglement voor certificatie van producten tegen diefstal in gebouwen. 
 
Art. 1.1.1 Dit reglement regelt de verlening van certificaten van overeenkomstigheid voor productgroepen 

uit de sector van de detectie van binnendringing in gebouwen, op grond waarvan de 
certificaathouder het INCERT-merk van overeenkomstigheid voor deze productgroepen mag 
gebruiken. 

 
Art. 1.2 Toepassingsreglementen 
 
Art. 1.2.1 Dit reglement voor productcertificatie wordt aangevuld door de technische nota’s  T 031 

‘Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen met inbegrip van de eisen van de norm 
NBN EN 50131’ of T 034 ‘Algemene voorschriften met betrekking tot proeven op alarmsystemen 
niet gedekt door de eisen van de NBN EN 50131’, de eventuele toepassingsreglementen 
uitgevaardigd door het Comité voor het beheer van het merk Incert alsook de eventuele “data 
sheets” met betrekking tot dit toepassingsgebied.  

 
Optie (met voorwaarden): 
 
De aanvrager heeft de mogelijkheid om een INCERT-certificaat te verkrijgen voor zijn producten 
onder het certificatieschema 5 volgens de ISO-IEC 17067. Het betreft een optie en niet een 
verplichte eis. 
 
Het verkrijgen deze optie veronderstelt dat niet alleen de conformiteit van de betrokkene 
producten volgens de T 031 bewezen is en dat alle andere eisen opgenomen in dit reglement 
gerespecteerd werden, maar dat bovendien het gedeelte bewaking van het fabricageproces 
geauditeerd zou worden, deze laatste eis vertegenwoordigd de optionele en aanvullende eis. 
 
Wanneer het INCERT-certificaat conform deze optie is, zal ze duidelijk het certificatieschema 5 
volgens de ISO-IEC 17067 melden (schema 5 met controle audits van de productieplaats 
minstens elk 2 jaren). 
 
De bijkomende conformiteitseisen aan deze optie zijn onder de vermelding “Optioneel” 
opgenomen in het huidig document. 

 
Art. 1.3 Aanvullende reglementen  
 
Art. 1.3.1 Het Algemeen Reglement van het merk “INCERT” en het financieel reglement dat het Belgisch 

Elektrotechnisch Comité in verband met onderhavige productcertificatie vastlegt, maken integraal 
deel uit van dit reglement. 

 
 
Art. 2 Certificatie-instelling 
 
Art. 2.1 Mandaat 
 
Art. 2.1.1 Het Comité voor het beheer van het merk Incert duidt, overeenkomstig het Algemeen Reglement 

van het merk “INCERT”, de certificatie-instellingen aan die certificaten met betrekking tot dit merk 
kunnen toekennen. 

 
Art. 2.1.2 Een gemandateerde certificatie-instelling mag optreden tegen elk misbruik van het INCERT-merk 

door certificaathouders, en tegen ongegronde verwijzingen naar de technische 
productspecificaties waarvoor de certificatie afgeleverd wordt. 

 
Art. 2.2 Correspondentie 
 
Art. 2.2.1 De aanvrager of certificaathouder richt alle correspondentie met betrekking tot het INCERT-merk 

aan de betrokken certificatie-instelling, met uitzondering van: 
- de correspondentie met een laboratorium over haar werkzaamheden en bevoegdheden  voor 

testen; 
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- het hoger beroep tegen een beslissing van de certificatie-instelling, dat wordt betekend aan 
de bevoegde beroepsinstantie. 

 In dit laatste geval ontvangt de certificatie-instelling telkens een kopie van deze correspondentie. 
 
 
Art. 3 Laboratoria 
 
Art. 3.1 De aanvrager kiest een erkend laboratorium om de gelijkvormigheidsproeven te laten uitvoeren 

met de bedoeling de certificatie te verkrijgen. 
 
Art. 4 Dossier voor certificatieaanvraag 
 
Art. 4.1 De aanvrager stelt per productgroep waarvoor hij een certificaat aanvraagt, een dossier voor 

certificateaanvraag op. 
 
Art. 4.2 Dit dossier omvat minstens de gegevens opgesomd in bijlage 3 alsook : 

- de aanduiding van de plaats waar het merk van overeenkomstigheid aangebracht zal worden 
- een overzicht van de organisatorische en technische maatregelen die de overeenkomstigheid 

van de productgroep moeten waarborgen 
- de naam en de ligging van de productieplaats 
- de naam en ligging van de opslagplaats(en) 
- de naam en gegevens van de verdeler(s) 
- een kopie van het onderzoeksrapport van het erkend laboratorium  
- voor zover deze informatie niet voorkomt in het onderzoeksrapport, duidelijke kleurenfoto’s 

van het binnenaanzicht en het buitenaanzicht van de producten in kwestie.  
- de volledige identificatie van de productieplaats 
 
Een kopie van dit dossier dient ten alle tijde ter beschikking te zijn bij de aanvrager of 
certificaathouder. 

 
Art. 4.3 De aanvrager of certificaathouder zorgt ervoor dat het technisch dossier steeds de werkelijke 

situatie weergeeft. Hij brengt de certificatie-instelling tevens op de hoogte van elke verandering 
van de productgroep en beschrijft de invloed daarvan op de prestaties van de producten. 

 
 
Art. 5 Klachtenregister 
 
Art. 5.1 De certificaathouder houdt een klachtenregister bij met een beknopt en chronologisch overzicht 

van de ontvangen klachten m.b.t. de gecertificeerde productgroep, met vermelding van de 
herkomst van de klacht, de inhoud ervan en het gevolg dat eraan gegeven werd. 

 
Art. 5.2 Eventuele aanvullende documenten omtrent de behandeling van de klacht (briefwisseling, 

dienstnota’s, …) worden als bijlage bij het klachtenregister gevoegd. 
 
Art. 6 Kenmerken en gebruik van het merk van overeenkomstigheid 
 
Art. 6.1 Het Algemeen Reglement van het merk “INCERT” bepaalt de kenmerken van het merk van 

overeenkomstigheid, de regels voor het gebruik ervan en de wijze van productidentificatie. 
 
 
Art. 7 Certificatieprocedure 
 
Art. 7.1 Informatieverzoek 
 
Art. 7.1.1 De certificatie-instelling stelt de aanvrager die hierom vraagt schriftelijk op de hoogte van de 

principes van het certificatiesysteem. 
 
Art. 7.1.2 Zij bezorgt hem hiertoe minstens de volgende documenten: 

- het Algemeen Reglement van het merk “INCERT”  
- onderhavig reglement voor productcertificatie  
- de lijst van de geldende normen of normatieve documenten 



   

 Doc. Nr 005 REV. 8 (NL) Texte source 7/21 
   Basistekst Approved on 2021-10-13 

- de lijst van de door haar erkende laboratoria. 
Zo dit nuttig blijkt, stuurt ze tevens: 
- een voorstel van certificatieovereenkomst 
- formulieren voor de samenstelling van het dossier voor certificatieaanvraag. 

 
Art. 7.2 Certificatieovereenkomst 
 
Art. 7.2.1 De aanvrager die een productgroep wil laten certificeren, moet een certificatieovereenkomst 

afsluiten met een certificatie-instelling. In het jaar dat voor de datum van afsluiten van deze 
overeenkomst is verlopen, mag er te zijnen opzichte geen sanctionele verbreking van zijn 
certificatie-overeenkomst hebben plaatsgevonden.  

 
Art. 7.2.2 In de certificatieovereenkomst verbindt de aanvrager zich ertoe: 

- de geldende reglementen van INCERT na te leven, steeds in hun laatste, aangepaste versie 
- alle controles te aanvaarden die in het kader hiervan nodig geacht worden  
- alle maatregelen te treffen die nodig zijn opdat de overeenkomstigheid van elk onder het 

INCERT-merk geleverd product gewaarborgd is, ook deze die door de certificatie-instelling 
met het oog hierop opgelegd zouden worden 

- de gehele productie van de gecertificeerde productgroep die hij op de Belgische markt brengt, 
steeds onder het INCERT-merk te produceren, met uitzondering van de productiedelen 
waarvan hij bewijst dat de technische eisen opgelegd door de afnemer onverenigbaar zijn met 
de technische productspecificaties. 

- Optioneel: alle CPU-audits aanvaarden die noodzakelijk geacht worden 
 

Art. 7.3 Certificatieverzoek  
 
Art. 7.3.1 De aanvrager dient per productgroep een afzonderlijk certificatieverzoek in. 
 
Art. 7.3.2 De aanvrager stuurt een aanvraagdossier aan de certificatie-instelling waarmee hij een 

certificatieovereenkomst heeft afgesloten. Dit dossier bevat: 
- zijn naam en adres en de personen die hem kunnen verbinden de naam van de persoon die 

instaat voor de contacten met de certificatie-instelling 
- het bewijs dat de aanvrager ingeschreven is in het Belgisch handelsregister of in een 

gelijkwaardig register in een ander land van de Europese Unie. Zo dit niet het geval is, moet 
hij bewijzen te beschikken over een vertegenwoordiger die wel aan deze voorwaarde voldoet. 

- de verklaring van de fabrikant van de productgroep waarvoor de aanvrager de certificatie 
aanvraagt, waarin deze zich akkoord verklaart met de certificatie en zich ertoe verbindt alle 
wijzigingen aan een product van de productgroep onmiddellijk te melden aan de aanvrager 

- optioneel: de toestemming om de productieplaats te auditeren 
- een technisch dossier 
- indien de aanvrager beschikt over een gecertificeerd kwaliteitssysteem overeenkomstig de 

norm NBN–EN–ISO 9001, een kopie van het certificaat. 
 
Art. 7.4 Ontvankelijkheid van het certificatieverzoek 
 
Art. 7.4.1 De certificatie-instelling bevestigt aan de aanvrager de ontvankelijkheid van het certificatie-

verzoek zodra het aanvraagdossier volledig is en toelaat te beoordelen of de aanvrager in 
aanmerking komt om een certificaat aan te vragen en aan alle financiële verplichtingen in dat 
verband is voldaan. 

 
 
Art. 8 Certificaat 
 
Art. 8.1 Voorwaarden voor de certificering 
 
Art. 8.1.1 De certificatie-instelling levert aan de aanvrager het certificaat af wanneer uit het onder-

zoeksrapport van het erkend laboratorium blijkt dat de overeenkomstigheid van de productgroep 
gewaarborgd is en de aanvrager aan alle eisen van technische, administratieve en financiële aard 
heeft voldaan. Het is aan de certificatie-instelling om de verantwoordelijkheid op te nemen om al 
dan niet de resultaten van de proeven te aanvaarden. 
Optioneel: vervolledigd met een bevredigend rapport van initiële audit van de productieplaats  
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Art. 8.2 Draagwijdte van het certificaat 
 
Art. 8.2.1 Een certificaat wordt per productgroep afgeleverd. 
 
Art. 8.2.2 Door het aanbrengen van het merk van overeenkomstigheid op een product volgens de 

bepalingen van Art. 6, waarborgt de certificaathouder ten aanzien van derden dat het gemerkte 
product overeenkomstig is met de technische nota (T 031 of T 034)  en verbindt hij zich ertoe alle 
maatregelen te treffen opdat dit doorlopend het geval zou zijn. 

Art. 8.2.3 Het aanbrengen van het merk van overeenkomstigheid ontslaat de certificaathouder niet van zijn 
verbintenissen en vervangt deze niet door verbintenissen van de certificatie-instelling, het Comité 
voor het beheer van het merk Incert of enige andere bij het certificatiesysteem betrokken instantie. 

 
Art. 8.3 Weigering van het certificaat 
 
Art. 8.3.1 De weigering van het certificaat wordt schriftelijk en gemotiveerd door de certificatie-instelling aan 

de aanvrager betekend. 
 
Art. 8.4 Geldigheidsduur van het certificaat 
 
Art. 8.4.1 Een certificaat geldt gedurende zes jaar, met ingang op de dag van zijn toekenning, en dit zolang 

de productgroep niet verandert, behoudens beëindiging volgens Art. 8.4.3.  en dit zolang de 
controles bevredigend zijn. 
Optioneel: Evenals de audits van de productiesites. 

  
Art. 8.4.2 De geldigheid van het certificaat kan tijdelijk worden opgeschort, zonder dat de geldigheidsduur 

ervan met dezelfde tijd wordt verlengd: 
- op gemotiveerde vraag van de certificaathouder (Art. 9.2); 
- als gevolg van een sanctie door de certificatie-instelling (Art. 12). 

 
Art. 8.4.3 De geldigheid van het certificaat eindigt: 

- bij het einde van de geldigheidsperiode ervan en wanneer de certificatie-instelling het 
certificaat effectief heeft ingetrokken; 

- door de intrekking van het certificaat door de certificatie-instelling in geval van verzaking door 
de certificaathouder  

- als gevolg van een sanctie  
- door de opheffing van het certificatiesysteem voor de desbetreffende productgroep. 

 
Art. 8.4.4 De opschorting of het einde van de geldigheid van het certificaat wordt schriftelijk door de 

certificatie-instelling aan de certificaathouder betekend. 
 
Art. 8.5 Inhoud van het certificaat 
 
Art. 8.5.1 Bij de verlening, de verlenging en de wijziging van het certificaat wordt aan de certificaathouder 

per productgroep een certificaat van overeenkomstigheid uitgereikt. 
 
Art. 8.5.2 Het certificaat vermeldt minstens: 

- de beschrijving van de gecertificeerde productgroep 
- de identiteit van de certificatie-instelling; 
- de identiteit en de maatschappelijke zetel van de certificaathouder; 
- het identificatienummer en vestigingsplaats van de productieplaats; 
- de technische nota T 031 of T 034 waarmee de overeenkomstigheid wordt gecertificeerd; 
- het nummer van het certificaat; 
- de datum van de verlening van het certificaat; 
- de draagwijdte van het certificaat; 
- indien van toepassing, de bijzondere configuratie – en gebruikscriteria volgens welke de 

productgroep werd gecertificeerd; 
- indien van toepassing, de onverenigbaarheid van de productgroep in het kader van een 

installatie die aan de eisen van de T015/2 deel 2 “Algemene voorschriften voor de 
inbraakalarmsystemen” moet beantwoorden; 

- de datum van het einde van de geldigheid van het certificaat. 
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- Optioneel: indien van toepassing, de controleplaats van de productie in de fabricatieplaats 
 
Art. 8.5.3 De certificaathouder mag slechts afschriften van het volledige certificaat verspreiden. 
 
Art. 8.5.4 De certificaathouder is ertoe gehouden elke rechtstreekse afnemer van het gecertificeerde 

product op diens eenvoudig verzoek gratis een volledig afschrift te bezorgen van het certificaat. 
 
Art. 8.6. Hernieuwing van het certificaat 
 

De geldigheid van het certificaat kan voor een nieuwe periode van zes jaar hernieuwd worden 
met een schriftelijke aanvraag ten minstens 3 maanden voor het einde van de geldigheidsduur 
van de initiële certificatie. De aanvraag zal vergezeld worden, behalve de informaties voorzien in 
punt 4.2, met de resultaten van de proeven voorzien in dit reglement of van het bewijs dat de 
aanvraag om deze proeven te realiseren reeds is ingediend. 

 
Indien de certificatie-instelling niet de tijd gehad heeft om de hernieuwingaanvraag te 
onderzoeken, en voor zover de productgroep ondertussen niet gewijzigd werd, verlengd ze de 
geldigheidsduur van het certificaat met de tijd die ze nodig acht en meldt deze verlenging aan het 
Comité voor het beheer van het merk Incert. 

 
 
Art. 9 Opvolging van de certificatie 
 
Art. 9.1 Wijziging van een certificaat 
 
Art. 9.1.1 Indien de certificaathouder de gecertificeerde productgroep wenst te beperken, uit te breiden of 

te veranderen, stelt hij de certificatie-instelling hiervan voorafgaandelijk schriftelijk in kennis. In 
dat geval toont hij aan dat de gewijzigde of de bijkomende producten nog steeds overeenkomstig 
zijn. 

 
Art. 9.1.2 Zodra de overeenkomstigheid van gewijzigde of bijkomende producten is aangetoond of zodra 

de beperking van de gecertificeerde productie is kenbaar gemaakt, actualiseert de certificatie-
instelling het certificaat. 

 
Art. 9.1.3 De certificaathouder brengt de certificatie-instelling met een aangetekend schrijven op de hoogte 

van de definitieve stopzetting van de productie of de stopzetting van het op de Belgische markt 
brengen van de gecertificeerde producten. 

 
Art. 9.2 Opschorting door de certificaathouder 
 
Art. 9.2.1 De certificaathouder kan de opschorting vragen van een certificaat. 
 
Art. 9.2.2 De opschorting kan betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde 

productgroep. 
 
Art. 9.2.3 De opschorting wordt schriftelijk en gemotiveerd gemeld.  
 
Art. 9.3 Leveringen tijdens de certificaatsperiode 
 
 
Art. 9.3.1 Indien de certificaathouder na levering de niet-overeenkomstigheid van geleverde producten 

vaststelt, stelt hij de certificatie-instelling hiervan ogenblikkelijk schriftelijk in kennis, met 
vermelding van de redenen van niet-overeenkomstigheid en de voorgestelde correctieve 
maatregelen. De certificatie-instelling bepaalt in samenspraak met de certificaathouder of deze 
correctieve maatregelen voldoende zijn, dan wel aangepast moeten worden om het vertrouwen 
in de merk te waarborgen. Zo zij het hier niet over eens raken, wordt de kwestie voorgelegd aan 
het Comité voor het beheer van het merk Incert. 

 
Art. 9.4 Wijziging van de technische nota T031 “Algemene voorschriften voor proeven op alarmsystemen 

met inbegrip van de eisen van de norm NBN EN 50131” van het BEC en van de reglementen of 



   

 Doc. Nr 005 REV. 8 (NL) Texte source 10/21 
   Basistekst Approved on 2021-10-13 

de T 034 “Algemene voorschriften met betrekking tot proeven op alarmsystemen niet gedekt door 
de eisen van de NBN EN 50131” 

 
Art. 9.4.1 Zodra de certificatie-instelling kennis krijgt van enige wijziging van de technische 

productspecificaties of van de reglementen die betrekking hebben op de certificatie van de 
productgroep, stelt zij de certificaathouder hiervan onmiddellijk in kennis, met vermelding van de 
door het Comité voor het beheer van het merk Incert vastgestelde periode waarover deze 
beschikt om zich aan de gewijzigde voorschriften aan te passen. 

 
Art. 9.4.2 Zodra de certificatie-instelling kennis krijgt van enige wijziging van de technische 

productspecificaties of van de reglementen die betrekking hebben op de proeven en die de 
laboratoria aanbelangen, stelt zij de erkende laboratoria hiervan onmiddellijk in kennis, met 
vermelding van het tijdstip waarop de wijzigingen in voege treden. 

 
Art. 9.5 Levering van een product na de einddatum van het certificaat. 

 
Elk INCERT gecertificeerd product vervaardigd tijdens de geldigheidsduur van het certificaat, en 
dat een INCERT-label draagt, behoudt zijn kwaliteit van gecertificeerd product ook als de 
geldigheidsdatum van het certificaat is verlopen. 
De houder of de verdeler kan zijn stock van dit product verkopen zolang het product een geldig 
certificaat had op het moment van de productie ervan. 
De houder en de verdeler zijn verplicht om elke verwijzing naar INCERT in hun communicatie 
over dit product te verwijderen en moeten op een ondubbelzinnige wijze informeren dat de 
certificering van dit product is verlopen. Elk product dat na de einddatum van geldigheid van het 
certificaat wordt vervaardigd, mag het INCERT-label niet meer dragen. 
 

 
 
Art. 9.6 Opvolgingscontroles 
 
Art. 9.6.1 De controleproeven hebben tot doel de geldigheid van de certificaten van de certificaathouder na 

te gaan en worden op initiatief van de certificatie-instelling uitgevoerd. Ze gebeuren in eerste 
instantie door een visuele inspectie van één of meerdere monsters zoals uitgekozen volgens 
artikel 9.5.3. Zoveel als mogelijk worden de controleproeven die bij dezelfde opslagplaats 
uitgevoerd moeten worden, gegroepeerd, zodat hoogstens één maal per jaar eenzelfde 
opslagplaats bezocht moet worden. Deze controleproeven kunnen onaangekondigd 
plaatsvinden. Het klachtenregister wordt ingekeken.  

 
Art. 9.6.2 De controleproeven worden onderscheiden in : 
 

- periodieke opvolgingscontroles: de eerste controle heeft plaats binnen de 18 maanden na de 
certificatie. Zo deze controleproef een positief resultaat heeft, en zolang de productgroep geen 
wijziging kent, gebeurt de volgende controle in de periode van 36 maanden die volgt op de eerste 
controleperiode van 18 maanden. Onder dezelfde voorwaarden gebeurt er in elke volgende 
periode van 36 maanden een nieuwe controle. 
Zo deze opvolgingcontrole een negatief resultaat heeft, gebeurt de opvolging van deze niet-
conformiteit onder de verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling. Indien een onmiddellijke 
controle van de rechtzetting van de niet-conformiteit nodig is, vindt een controle plaats binnen de 
9 maanden die volgen. 
 
Vanaf de dag dat de aanpassing(en) betreffende de niet-conformiteit door de certificatie-instelling 
wordt/worden aanvaard, herneemt het normale regime met een controle binnen de termijn die 
van toepassing zou zijn geweest wanneer de periodieke opvolgingcontrole geen negatief 
resultaat had gekend. 
 
- uitzonderlijke controleproeven in opdracht van het Comité voor het beheer van het INCERT-
merk (aanpassing normen,...). 
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Art. 9.6.3 Optioneel: audits en controles in de fabricatieplaats 
 
Zij hebben tot doel om zicht ervan te vergewissen dat de kwaliteit van de productie goed beheerd 
is 
 
De auditor moet in staat zijn, in operationele toestand of tijdens de certificatie, de productielijn 
van de gecertificeerde producten te auditeren. Het controleproces van de afgewerkte producten 
moet ook kunnen geauditeerd worden, 
Initiële audit: eerste audit van de fabricageplaats bij de eerste certificatieaanvraag 
Opvolgingsaudit: periodieke audit uitgevoerd om de 2 jaar gedurende de geldigheidsperiode van 
het certificaat (of de certificaten) 
Bij certificatieaanvragen van bijkomende nieuwe producten, wordt er geen bijkomende audits 
uitgevoerd op de productielijnen die al gekend zijn door het certificatieorganisme en waarvan het 
proces al het voorwerp maakt van audits. In het tegenovergesteld geval, dezelfde audits als 
diegene die worden uitgevoerd bij een eerste aanvraag worden op de andere productielijnen dan 
die al gekend zijn, uitgevoerd.  
Ingeval van een productie volgens een proces dat nog niet gekend is door de certificatie-instelling, 
wordt een audit van de betrokken sites uitgevoerd.  

 
Art. 9.6.4 Bemonstering 
 

De bemonstering voor de controleproeven heeft plaats op de opslagplaats(en) die de 
certificaathouder heeft aangeduid. 
Bij voorraad onderbreking is de certificaathouder ertoe gehouden het product binnen de drie 
maanden opnieuw voor controle aan te bieden. 
Bij het stopzetten van de productie van een product, en voor zover dit gewettigd is, kan de 
bemonstering gebeuren bij een beveiligingsonderneming die dit product gebruikt. 
 
De bemonstering gebeurt in aanwezigheid en onder het toezicht van een persoon die 
gekwalificeerd werd door de certificatie-instelling. 
 
De bemonstering bestaat in het op basis van toeval kiezen van monsters van het product uit de 
hoofdopslagplaats van de certificaathouder. In geval van een geautomatiseerde opslagplaats 
moeten tussen vijf en tien monsters uitgekozen worden per product. Hieronder kiest de 
vertegenwoordiger van de certificatie-instelling één exemplaar. 
 
Wanneer de controleproef niet wordt uitgevoerd op de plaats waar de bemonstering wordt 
gedaan, krijgen de monsters een identificatie en wordt hun verpakking verzegeld in aanwezigheid 
en onder het toezicht van een persoon die gekwalificeerd werd door de certificatie-instelling. In 
dat geval geschiedt het vervoer van de monsters onder de zorg en de verantwoordelijkheid van 
de certificaathouder, die er de kosten van draagt. 

 
Wanneer de bemonstering bij buitenlandse vestigingen gebeurt, is de gevolgde werkwijze 
identiek aan deze gevolgd bij de vestigingen gelegen in België. 
 

Art. 9.6.4 Waarschuwing en voorstellen tot sanctie 
 

Elke vaststelling van een belangrijke of herhaalde niet-overeenkomstigheid m.b.t. de technische 
productspecificaties of de reglementaire bepalingen, leidt tot een waarschuwing. 

 
Een waarschuwing heeft tot doel de aandacht van de certificaathouder te trekken op een niet-
overeenkomstigheid die reden kan zijn voor een sanctie. 

  
Een waarschuwing wordt schriftelijk aan de certificaathouder betekend. De terechtwijzing wordt 
ondertekend door de directeur van de certificatie-instelling of zijn gevolmachtigde, en indien nodig 
van commentaar voorzien. Een afschrift ervan wordt aan het Comité voor het beheer van het 
merk Incert bezorgd. 

 
De certificaathouder moet de niet-overeenkomstigheid verantwoorden en desgevallend alle niet-
overeenkomstigheden herstellen. Hij moet verder de nodige correctieve maatregelen voorstellen 
om het voortbestaan of de herhaling van de inbreuk of de tekortkoming te vermijden. De 
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certificatie-instelling bepaalt in samenspraak met de certificaathouder of deze correctieve 
maatregelen voldoende zijn, dan wel aangepast moeten worden om het vertrouwen in het merk 
te waarborgen. Zo zij het hier niet over eens raken, wordt de kwestie voorgelegd aan het Comité 
voor het beheer van het merk Incert. 

 
Zo de niet-overeenkomstigheid onvoldoende verantwoord wordt of zo de inbreuk of tekortkoming 
blijft voortbestaan of zich herhaalt, kan de certificatie-instelling bij de terechtwijzing een voorstel 
tot sanctie voegen. 

 
Art. 9.7 Lijst van gecertificeerde productgroepen 
 
Art. 9.7.1 De certificatie-instelling actualiseert haar lijst van de door haar gecertificeerde productgroepen, 

en dit binnen de 14 dagen na een bijeenkomst van haar certificatiecomité. Zij maakt deze lijst 
daarna over aan het Comité voor het beheer van het merk Incert. 

 
Art. 9.7.2 Het Comité voor het beheer van het merk Incert beheert de officiële lijst van alle gecertificeerde 

productgroepen en stelt deze op eenvoudig verzoek ter beschikking aan het publiek. 
 
Art. 9.7.3 De lijst vermeldt de certificaathouders en hun gecertificeerde productgroepen, alsmede de begin- 

en einddatum van de geldigheid van de betrokken certificaten. Verder vermeldt ze de 
ingangsdatum van intrekkingen die ingegaan zijn in de periode voorafgaand aan de publicatie, 
alsmede de ingangsdatum en de duur van de opschortingen die van kracht zijn geweest in de 
periode voorafgaand aan de publicatie of die nog steeds van kracht zijn. De sanctionele of 
vrijwillige aard van de opschortingen en intrekkingen wordt duidelijk aangegeven. 

 
 
Art. 10 Financieel stelsel 
 
Art. 10.1 De regels van het financieel stelsel dat van toepassing is op de certificatie, met inbegrip van de 

geldende tarieven, worden bepaald in het Financieel reglement. 
 
Art. 10.2 Het Financieel reglement bepaalt tevens de maatregelen die de certificatie-instelling gerechtigd 

is te nemen indien de certificaathouder nalaat zijn financiële verplichtingen na te komen. 
 
Art. 10.3 Het Financieel reglement kan forfaitair de vergoeding bepalen voor de schade die de certificatie-

instelling en het Comité voor het beheer van het merk Incert lijden als gevolg van het niet-
nakomen door een aanvrager of certificaathouder van de verplichtingen die voortvloeien uit zijn 
deelname aan dit certificatiesysteem, met inbegrip van de kosten van een eventuele sanctie-
procedure. 

 
 
Art. 11 Klachten 
 
Art. 11.1 Klachten m.b.t. het gecertificeerde product 
 
Art. 11.1.1 Indien bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend m.b.t. het gecertificeerde 

product, beoordeelt ze de ontvankelijkheid ervan. Als de klacht ontvankelijk is, onderzoekt de 
certificatie-instelling de gegrondheid van de klacht. De certificatie-instelling is gerechtigd een 
onderzoek te voeren of te laten voeren. Zij informeert het Comité voor het beheer van het merk 
INCERT hiervan via het klachtencomité. 

 
Art. 11.1.2 De certificatie-instelling stelt de indiener van de klacht schriftelijk in kennis van de ontvankelijkheid 

en de gegrondheid van de klacht en stelt hem nadien in kennis van de beslissingen die op basis 
van het onderzoek zijn genomen. 

 
Art. 11.1.3 De certificatie-instelling kan naar aanleiding van een gegronde klacht een sanctie opleggen aan 

de certificaathouder, vergezeld van diverse maatregelen. 
 
Art. 11.1.4 Als blijkt dat een klacht gegrond is, verhaalt de certificatie-instelling de kosten van de behandeling 

van de klacht op de certificaathouder. In het andere geval kan de certificatie-instelling de kosten 
verhalen op de indiener van de klacht. 
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Art. 11.2 Klachten m.b.t. de bescherming van het INCERT-merk 
 
Art. 11.2.1 Indien bij de certificatie-instelling een schriftelijke klacht wordt ingediend die betrekking heeft op het 

misbruik van het INCERT-merk of op een onrechtmatige verwijzing naar de technische 
productspecificaties waarvoor de certificatie van toepassing is, beoordeelt de certificatie-instelling de 
ontvankelijkheid van de klacht. Indien de klacht ontvankelijk is, neemt de certificatie-instelling, binnen 
de haar volgens Art. 2.1.2 toebedeelde machtiging, de nodige stappen. Zij brengt het Comité voor het 
beheer van het merk Incert hiervan op de hoogte. 

 
 
Art. 12 Sancties 
 
Art. 12.1 Algemene bepalingen 
 
Art. 12.1.1 De certificatie-instelling is gerechtigd schriftelijke waarschuwingen te geven, sancties op te 

leggen en alle nodige maatregelen te nemen bij vaststelling van een inbreuk of tekortkoming op 
- de technische productspecificaties 
- de reglementaire bepalingen 

 
 
Art. 12.1.2 Een sanctie kan betrekking hebben op een gedeelte of op het geheel van de gecertificeerde 

productgroep. De certificaathouder wordt ertoe aangemaand alle nodige correctieve acties te 
ondernemen om het voortbestaan of de herhaling van de inbreuk of de tekortkoming te vermijden. 

 
Art. 12.1.3 Naar gelang van de ernst van de inbreuk of de tekortkoming worden de volgende sancties 

onderscheiden: 
a) in geval van niet-overeenkomstigheid van de producten: 

- de opschorting van het certificaat: de certificaathouder mag gedurende een bepaalde 
periode niet meer leveren onder het INCERT-merk of hiermee publiciteit voeren 

- de intrekking van het certificaat: de certificaathouder mag niet meer leveren onder het 
INCERT-merk of hiermee publiciteit voeren 

- de verbreking van de certificatieovereenkomst: alle certificaten van de certificaathouder 
worden automatisch ingetrokken 

- de, desgevallend forfaitair bepaalde, vergoeding van de schade geleden door de 
certificatie-instelling en het Comité voor het beheer van het merk Incert (zie het financieel 
reglement). 

 
b) In geval van fraude, ongeoorloofd gebruik van het Incert-merk of elke vrijwillige handeling die 

de niet-overeenkomstigheid tot resultaat heeft: 
  

- de intrekking van het certificaat: in dat geval mag de certificaathouder niet meer leveren 
onder het INCERT-merk of hiermee publiciteit voeren 

 
- de verbreking van de certificatieovereenkomst: alle certificaten van de certificaathouder 

worden automatisch ingetrokken 
 
- de, desgevallend forfaitair bepaalde, vergoeding van de schade geleden door de 

certificatie-instelling en het Comité voor het beheer van het merk Incert (zie het financieel 
reglement). 

 
 
Art. 12.1.4 De opschorting van het certificaat duurt zolang niet bewezen is dat het product opnieuw conform 

is. De maximale duur van een opschorting mag niet langer zijn dan 3 jaar. Als de maximale duur 
overschreden wordt zonder dat het bewijs van hernieuwde conformiteit wordt geleverd, wordt het 
certificaat automatisch ingetrokken. 

 
Art. 12.1.5 De intrekking van het certificaat is definitief. De aanvrager kan slechts een formele aanvraag 

indienen voor een nieuw certificaat voor de betrokken productgroep na een periode die minstens 
gelijk is aan de maximale duur van een opschorting. 
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Art. 12.1.6 Zo de certificatieovereenkomst wordt verbroken, kan de certificaathouder gedurende één jaar 
geen nieuwe certificatieovereenkomst sluiten met enige certificatie-instelling.  
Certificatie-instellingen kunnen de vroegere verbreking van een certificatieovereenkomst 
beschouwen als voldoende reden voor een weigering een nieuwe certificatieovereenkomst met 
de certificaathouder af te sluiten.  

 
Art. 12.1.7 De sancties worden per aangetekend schrijven aan de certificaathouder betekend, na deze 

certificaathouder, zo dit nog zinvol is, op het door hem gelopen risico gewezen te hebben en niet 
zonder de hem de kans te hebben gegeven de elementen te zijner verdediging kenbaar te maken. 
 

 
Art. 13 Beroep en hoger beroep 
 
Art. 13.1 Beroep 
 
Art. 13.1.1 De certificaathouder die het niet eens is met een beslissing van de certificatie-instelling m.b.t. de 

sanctionele opschorting of intrekking van zijn certificaat kan ertegen beroep aantekenen bij het 
bevoegd beroepscomité opgericht in de schoot van de betrokken certificatie-instelling. Hierbij kan 
de certificatiehouder vragen om gehoord te worden. 

 
Art. 13.1.2 Het aantekenen van beroep geschiedt per aangetekend schrijven binnen de tien werkdagen na 

de betekening van de betreffende sanctie. 
 
Art. 13.1.3 Het aantekenen van beroep schort de sanctionele opschorting of intrekking van het certificaat op. 
 
Art. 13.2 Hoger beroep 
 
Art. 13.2.1 Tegen een beslissing van het beroepscomité van de certificatie-instelling kan de certificaathouder 

beroep aantekenen bij het Comité voor het beheer van het merk Incert. Hierbij kan de 
certificaathouder vragen om gehoord te worden. 

 
Art. 13.2.2 Het aantekenen van hoger beroep geschiedt per aangetekend schrijven binnen de maand na de 

betekening van de beslissing in beroep. 
 
Art. 13.2.3 Het aantekenen van hoger beroep schort de beslissing of intrekking van het certificaat op. 
 
Art. 13.2.4 De mogelijkheid tot het hoger beroep gaat gepaard met de betaling van een procedurevergoeding 

waarvan het bedrag bepaald is in het financieel reglement van het Comité voor het beheer van 
het merk Incert. Dit bedrag dient voorafgaandelijk te worden betaald en zal aan de 
certificaathouder worden terugbetaald indien de beslissing in hoger beroep in zijn voordeel wordt 
uitgesproken. 

 
Art. 14 Geschillen 
 
Art. 14.1 In geval van geschillen met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de toepassing van dit 

reglement zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.  
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Bijlage 1: Lijst met INCERT-productcategorieën  

 
Catégories Categorieën T 014 T 014A T 031 T 034 T 033  

+ EN50131 

alimentation auxiliaire hulpvoeding x   x  x 

boîte de dérivation aftakdoos x     x   

boîtier behuizing x     x   

Central intrusion Inbraakcentrale x   x  x 

Central intrusion sans 
fil 

draadloze 
inbraakcentrale 

x x x  x 

clavier klavier x   x  x 

clavier sans fil draadloos klavier x x x  x 

contact magnétique magneetcontact x   x  x 

Contact magnétique 
High Security 

Magneetcontact High 
Security 

  x  x 

contact magnétique 
sans fil 

draadloos 
magneetcontact 

x x x  x 

détecteur AIR AIR detector x   x  x 

détecteur AIR sans fil draadloze AIR detector x x x  x 

détecteur bris de vitre glasbreukdetector x   x  x 

détecteur bris de vitre 
sans fil 

draadloze 
glasbreukdetector 

x x x  x 

détecteur PIR PIR detector x   x  x 

détecteur PIR + MW PIR + MW detector x   x  x 

détecteur PIR + MW 
sans fil 

draadloze PIR + MW 
detector 

x x x  x 

détecteur PIR + 
MW,antimasking 

PIR + MW detector, 
antimasking 

x   x  x 

détecteur PIR + 
MW,antimasking sans 
fil 

Draadloze PIR + MW 
detector, antimasking 

x x x  x 

détecteur PIR + US PIR + US detector x   x  x 

détecteur PIR + US 
sans fil 

draadloze PIR + US 
detector 

x x x  X 

détecteur PIR + US, 
antimasking 

PIR + US detector, 
antimasking 

x   x  x 

détecteur PIR + US 
sans fil, antimasking 

draadloze PIR + US 
detector, antimasking 

x x x  x 

détecteur PIR sans fil draadloze PIR detector x x x  x 

détecteur PIR, 
antimasking 

PIR detector, 
antimasking 

x   x  x 

détecteur PIR sans fil, 
antimasking 

draadloze PIR detector, 
antimasking 

x   x  x 

détecteur choc Schockdetector x   x  x 
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détecteur choc sans fil Draadloze 
Schokdetector 

x x x  x 

détecteur 
choc+vibration (1) 

Schock+trilling (1) 
detector 

x     x   

détecteur 
choc+vibration(1) sans 
fil 

Draadloze 
schok+trilling(1)detector 

x x   x   

détecteur sismique seismische detector x        

détecteur sismique 
sans fil 

draadloze seismische 
detector 

x x      

dispositif de MES / 
MHS 

in/uit schakelaar x   x  x 

dispositif de MES / 
MHS sans fil 

draadloze in/uit 
schakelaar 

x x x  x 

Module d'extension de 
sorties intrusion 

inbraak uitgang 
uitbreidingsmodule 

x   x  x 

Module d'extension de 
sorties intrusion sans 
fil 

draadloze inbraak 
uitgang 
uitbreidingsmodule 

x x x  x 

Module d'extension de 
zones 

zone 
uitbreidingsmodule 

x   x  x 

Module d'extension de 
zones sans fil 

draadloze zone 
uitbreidingsmodule 

x x x  x 

sirène extérieure buitensirene x   x  x 

sirène extérieure sans 
fil 

draadloze buitensirene x   x  x 

sirène intérieure binnensirene x   x  x 

sirène intérieure sans 
fil 

draadloze binnensirene x x x  x 

Transmetteur Doorzender x   x  x 

Module vocal Vocalemodule  x 
 

 x   x 
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Bijlage 2 : Definities van de  INCERT-productcategorieën 

 
Catégorie Categorieën Définition FR Definitie NL 

alimentation 
auxiliaire 

hulpvoeding Source d'énergie 
indépendante de la source 
d’alimentation principale qui 
en complément est capable 
d'alimenter une installation 
d'alarme, sans affecter 
l'autonomie de la source 
d'alimentation de secours 

Extra energiebron die onafhankelijk is 
van de hoofdvoedingsbron en in staat 
is om een alarminstallatie te voeden, 
zonder de autonomie van de 
hulpvoeding te beïnvloeden. 

boîte de 
dérivation 

aftakdoos Dispositif de connexion fermé 
et protégé assurant la 
protection des connexions de 
câbles 

Gesloten en beschermde 
aansluitdoos die de 
kabelaansluitingen beveiligt. 

boîtier behuizing Dispositif mécanique destiné 
à interdire un accès direct à la 
centrale ou tout autre élément 
constitutif du système 
d’alarme et disposant d'un 
système d'anti-sabotage.  

Mechanische inrichting die een 
directe toegang tot de centrale of elk 
ander onderdeel van het 
alarmsysteem verhindert en over een 
antisabotagesysteem beschikt.  

Central intrusion Inbraakcentrale Elément principal du système 
d’alarme assurant la gestion 
des différents états du 
système dans son ensemble 
et fournissant les données 
aux dispositifs d’information. 
Ce central utilise des liaisons 
câblées et, éventuellement, 
radiofréquences. 

Belangrijkste onderdeel van het 
alarmsysteem dat de verschillende 
statussen van het systeem in zijn 
geheel beheert en de gegevens naar 
de informatieapparatuur stuurt. Deze 
centrale gebruikt kabel- en, eventueel, 
radiofrequentieverbindingen. 

Central intrusion 
sans fil 

draadloze 
inbraakcentrale 

Elément principal du système 
d’alarme assurant la gestion 
des différents états du 
système dans son ensemble 
et fournissant les données 
aux dispositifs d’information. 
Ce central n'utilise que les 
liaisons radiofréquences. 

Belangrijkste onderdeel van het 
alarmsysteem dat de verschillende 
statussen van het systeem in zijn 
geheel beheert en de gegevens naar 
de informatieapparatuur stuurt. Deze 
centrale gebruikt uitsluitend 
radiofrequentieverbindingen. 

clavier klavier Interface ou dispositif déporté 
permettant d’envoyer des 
commandes au central 
intrusion et de recevoir des 
informations du système, au 
travers d’une liaison câblée. 
Cet équipement de sécurité 
dispose idéalement de toutes 
les protections nécessaires 
contre l’ouverture et 
l’arrachement.  Les 
signalisations peuvent se faire 
par led, par bip, par clavier 
LCD ou par synthèse vocale, 
voire via plusieurs médias à la 
fois. 

Interface of draagbare inrichting die in 
staat is commando's naar de 
inbraakcentrale te sturen en 
informatie van het systeem te 
ontvangen via een kabelverbinding. 
Deze veiligheidsapparatuur beschikt 
idealiter over alle nodige beveiligingen 
tegen openen en  verwijderen.  
Waarschuwingssignalen kunnen 
worden gegeven door middel van led, 
een pieptoon, LCD-klavier of 
spraaksynthese, of zelfs op 
verschillende manieren tegelijk. 
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clavier sans fil draadloos klavier Interface ou dispositif déporté 
permettant d’envoyer des 
commandes au centrale 
intrusion et de recevoir des 
informations du système, au 
travers d’une liaison 
radiofréquence sécurisée. Cet 
équipement de sécurité 
dispose de toutes les 
protections nécessaires 
contre l’ouverture et 
l’arrachement. 
 
Les signalisations peuvent se 
faire par led, par bip, par 
clavier LCD ou par synthèse 
vocale, voire via plusieurs 
médias à la fois. Ceci ne peut 
s'appliquer à tout clavier 
virtuel (ex smartphone ou 
tablette). 

Interface of draagbare inrichting die in 
staat is commando's naar de 
inbraakcentrale te sturen en 
informatie van het systeem te 
ontvangen via een beveiligde 
radiofrequentieverbinding. Deze 
veiligheidsapparatuur beschikt 
idealiter over alle nodige beveiligingen 
tegen openen en verwijderen. 
Waarschuwingssignalen kunnen 
worden gegeven door middel van led, 
een pieptoon, LCD-klavier of 
spraaksynthese, of zelfs op 
verschillende manieren tegelijk. Dit 
geldt mogelijk niet voor alle virtuele 
toetsenborden (bv. smartphones of 
tablets). 

contact 
magnétique 

magneetcontact Détecteur d’ouverture câblé 
constitué de deux parties 
distinctes et dont un élément 
comprend un composant 
magnétique et qui permet 
d'envoyer un signal de 
détection vers la centrale 
intrusion lors du 
rapprochement ou 
éloignement de l'élément 
magnétique. 

Bedrade openingsdetector die bestaat 
uit twee verschillende onderdelen 
waarvan er één een magnetisch 
element bevat, die een 
detectiesignaal naar de 
inbraakcentrale stuurt wanneer het 
magnetisch element nadert of zich 
verwijdert.  

Contact 
magnétique 
High Security 
(haute sécurité) 

Magneetcontact High 
Security 

Contact magnétique câblé 
conforme aux exigences de la 
EN 50131-2-6 de grade 3 ou 
supérieur 
 

Bedraad magneetcontact die voldoet 
aan de eisen van EN 50131-2-6 graad 
3 of hoger 

contact 
magnétique 
sans fil 

draadloos 
magneetcontact 

Détecteur d’ouverture sans fil 
constitué de deux parties 
distinctes et dont un élément 
comprend un composant 
magnétique et qui permet 
d'envoyer un signal de 
détection vers la centrale 
intrusion lors du 
rapprochement ou 
éloignement de l'élément 
magnétique. 

Draadloze openingsdetector die 
bestaat uit twee aparte onderdelen 
waarvan er één een magnetisch 
element bevat, die een 
detectiesignaal naar de 
inbraakcentrale stuurt wanneer het 
magnetisch element nadert of zich 
verwijdert. 

détecteur AIR AIR detector Détecteur filaire constitué de 
deux parties distinctes et dont 
chaque partie est constituée 
d'un ou plusieurs émetteurs 
ou récepteurs infrarouge qui, 
à la rupture d'un ou plusieurs 
rayons, fournit un signal à la 
centrale intrusion. 

Bedraad detectie-apparaat dat 
bestaat uit twee aparte onderdelen, 
waarvan elk onderdeel bestaat uit één 
of meerdere infraroodzenders of -
ontvangers, dat bij onderbreking van 
één of meerdere infraroodstralen een 
signaal naar de inbraakcentrale 
stuurt. 

détecteur AIR 
sans fil 

draadloze AIR 
detector 

Détecteur sans fil constitué de 
deux parties distinctes et dont 
chaque partie est constituée 
d'un ou plusieurs émetteurs 
ou récepteurs infrarouge qui, 

Draadloos detectie-apparaat dat 
bestaat uit twee aparte onderdelen, 
waarvan elk onderdeel bestaat uit één 
of meerdere infraroodzenders of -
ontvangers, dat bij onderbreking van 
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à la rupture d'un ou plusieurs 
rayons, fournit un signal à la 
centrale intrusion. 

één of meerdere infraroodstralen een 
signaal naar de inbraakcentrale 
stuurt. 

détecteur bris 
de vitre 

glasbreukdetector Détecteur de bris de vitre 
filaire et permettant de 
détecter le bris de la vitre par 
mesure du son ou de l’énergie 
transmis lorsque le verre de la 
vitre se brise ou par une 
mesure de l’intégrité de la 
vitre. 

Bedrade glasbreukdetector die in 
staat is glasbreuk te detecteren door 
meting van het geluid of de energie 
die vrijkomt wanneer het vensterglas 
breekt, of door meting van de 
ongeschonden toestand van het glas. 

détecteur bris 
de vitre sans fil 

draadloze 
glasbreukdetector 

Détecteur de bris de vitre 
sans fil et permettant de 
détecter le bris de la vitre par 
mesure du son ou de l’énergie 
transmis lorsque le verre de la 
vitre se brise ou par une 
mesure de l’intégrité de la 
vitre. 

Draadloze glasbreukdetector die in 
staat is glasbreuk te detecteren door 
meting van het geluid of de energie 
die vrijkomt wanneer het vensterglas 
breekt of door meting van de 
ongeschonden toestand van het glas. 

détecteur PIR PIR detector Détecteur filaire de détection 
de rayonnements infrarouges 
à spectre étendu émis par une 
source de chaleur 

Bedraad detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron. 

détecteur PIR + 
MW 

PIR + MW detector Détecteur filaire de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur et équipé 
d'une détection de 
mouvement à micro-ondes 
(effet Doppler), installés dans 
le même boîtier 

Bedraad detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, uitgerust met een 
microgolfbewegingsdetector 
(dopplereffect), geïnstalleerd in 
dezelfde behuizing. 

détecteur PIR + 
MW sans fil 

draadloze PIR + MW 
detector 

Détecteur sans fil de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur et équipé 
d'une détection de 
mouvement à micro-ondes 
(effet Doppler), installés dans 
le même boîtier 

Draadloos detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, uitgerust met een 
microgolfbewegingsdetector 
(dopplereffect), geïnstalleerd in 
dezelfde behuizing. 

détecteur PIR + 
MW,antimasking 

PIR + MW detector, 
antimasking 

Détecteur filaire de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur et équipé 
d'une détection de 
mouvement à micro-ondes 
(effet Doppler), installés dans 
le même boîtier et muni d'une 
fonction anti-masking. 

Bedraad detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, uitgerust met een 
microgolfbewegingsdetector 
(dopplereffect), geïnstalleerd in 
dezelfde behuizing. 

détecteur PIR + 
MW,antimasking 
sans fil 

Draadloze PIR + MW 
detector, antimasking 

Détecteur sans fil de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur et équipé 
d'une détection de 
mouvement à micro-ondes 
(effet Doppler), installés dans 
le même boîtier et muni d'une 
fonction anti-masking. 

Draadloos detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, uitgerust met een 
microgolfbewegingsdetector 
(dopplereffect), geïnstalleerd in 
dezelfde behuizing en voorzien van 
een anti-masking-functie. 
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détecteur PIR + 
US 

PIR + US detector Détecteur sans fil de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur et équipé 
d'une détection de 
mouvement à ultrason, 
installés dans le même boîtier 

Draadloos detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, uitgerust met een 
ultrasoondetector, geïnstalleerd in 
dezelfde behuizing. 

détecteur PIR 
sans fil 

draadloze PIR 
detector 

Détecteur sans fil de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur 

Draadloos detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron. 

détecteur PIR, 
antimasking 

PIR detector, 
antimasking 

Détecteur filaire de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur, équipé 
d'une fonction anti-masking 

Bedraad detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, voorzien van een anti-
masking-functie. 

détecteur PIR, 
antimasking 
sans fil 

draadloze PIR 
detector, antimasking 

Détecteur sans fil de détection 
de rayonnements infrarouge à 
spectre étendu émis par une 
source de chaleur, équipé 
d'une fonction anti-masking 

Draadloos detectie-apparaat voor 
infraroodstralen met een breed 
spectrum, afkomstig van een 
warmtebron, voorzien van een anti-
masking-functie. 

détecteur choc Schokdetector Détecteur filaire permettant de 
mesurer l'énergie mécanique 
due à un choc et d'envoyer un 
signal vers le central intrusion 

Bedrade detector die in staat is de 
mechanische energie van een schok 
te meten en een signaal naar de 
inbraakcentrale te sturen. 

détecteur choc 
sans fil 

Draadloze 
schokdetector 

Détecteur sans fil permettant 
de mesurer l'énergie 
mécanique due à un choc et 
d'envoyer un signal vers le 
central intrusion 

Draadloze detector die in staat is de 
mechanische energie van een schok 
te meten en een signaal naar de 
inbraakcentrale te sturen. 

détecteur 
choc+vibration 

Schok+trillingdetector Détecteur filaire permettant de 
mesurer l'énergie mécanique 
due à un choc ou à des 
vibrations et d'envoyer un 
signal vers le central intrusion 

Bedrade detector die in staat is de 
mechanische energie van een schok 
of trillingen te meten en een signaal 
naar de inbraakcentrale te sturen. 

détecteur 
choc+vibration 
sans fil 

Draadloze 
schok+trillingdetector 

Détecteur sans fil permettant 
de mesurer l'énergie 
mécanique due à un choc ou 
à des vibrations et d'envoyer 
un signal vers le central 
intrusion 

Draadloze detector die in staat is de 
mechanische energie van een schok 
of trillingen te meten en een signaal 
naar de inbraakcentrale te sturen. 

détecteur 
sismique 

seismische detector Détecteur filaire combinant un 
ou plusieurs détecteurs de 
choc avec un analyseur 
permettant de détecter les 
élévations de température et 
fournissant un signal ou un 
message de détection au 
centrale intrusion 

Bedrade detector, samengesteld uit 
een of meerdere schokdetectoren met 
een analyse-apparaat om 
temperatuurstijgingen van de 
brandkast te detecteren en die een 
detectiesignaal of -melding naar de 
inbraakcentrale stuurt. 

détecteur 
sismique sans fil 

draadloze 
seismische detector 

Détecteur sans fil combinant 
un ou plusieurs détecteurs de 
choc avec un analyseur 
permettant de détecter les 
élévations de température et 
fournissant un signal ou un 
message de détection à la 
centrale intrusion 

Draadloze detector, samengesteld uit 
een of meerdere schokdetectoren met 
een analyse-apparaat om 
temperatuurstijgingen van de 
brandkast te detecteren en die een 
detectiesignaal of -melding naar de 
inbraakcentrale stuurt. 
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dispositif de 
MES / MHS 

in/uit schakelaar Dispositif déporté filaire 
permettant la mise en ou hors 
service, totale ou partielle, 
d’un système d’alarme 
intrusion via une liaison 
câblée 

Bedrade draagbare inrichting die in 
staat is een inbraakalarmsysteem 
volledig of gedeeltelijk in of uit te 
schakelen via een kabelverbinding. 

dispositif de 
MES / MHS 
sans fil 

draadloze in/uit 
schakelaar 

Dispositif déporté sans fil 
permettant la mise en ou hors 
service, totale ou partielle, 
d’un système d’alarme 
intrusion via une liaison radio 
sécurisée 

Draadloze draagbare inrichting die in 
staat is een inbraakalarmsysteem 
volledig of gedeeltelijk in of uit te 
schakelen via een beveiligde 
radioverbinding. 

Module 
d'extension de 
sorties intrusion 

inbraak uitgang 
uitbreidingsmodule 

Module relié de manière filaire 
au central intrusion et 
permettant d'en augmenter 
les différentes sorties 
disponibles, utilisé dans le 
cadre d'une intrusion. 

Module die door middel van kabels 
verbonden is met de inbraakcentrale, 
waarmee de verschillende 
beschikbare uitgangen kunnen 
worden uitgebreid en die gebruikt 
wordt in het kader van een inbraak. 

Module 
d'extension de 
sorties intrusion 
sans fil 

draadloze inbraak 
uitgang 
uitbreidingsmodule 

Module relié par 
radiofréquence au central 
intrusion et permettant d'en 
augmenter les différentes 
sorties disponibles, utilisé 
dans le cadre d'une intrusion. 

Module die door middel van kabels 
verbonden is met de inbraakcentrale, 
waarmee de verschillende 
beschikbare uitgangen kunnen 
worden uitgebreid en die gebruikt 
wordt in het kader van een inbraak. 

Module 
d'extension de 
zones 

zone 
uitbreidingsmodule 

Module relié de manière filaire 
au central intrusion et 
permettant d'en augmenter 
les différentes zones 
disponibles 

Module die door middel van kabels 
verbonden is met de inbraakcentrale 
en waarmee de verschillende 
beschikbare zones kunnen worden 
uitgebreid. 

Module 
d'extension de 
zones sans fil 

draadloze zones 
uitbreidingsmodule 

Module relié par 
radiofréquence ou de manière 
filaire au central intrusion et 
permettant d'en augmenter 
les différentes zones sans fil 
disponibles 

Module die door middel van 
radiofrequentie verbonden is met de 
inbraakcentrale en waarmee de 
verschillende beschikbare draadloze 
zones kunnen worden uitgebreid. 

sirène 
extérieure 

buitensirene Dispositif sonore filaire prévu 
pour l'extérieur (classe 
environnementale IV suivant 
la EN50130-5) et permettant 
une alarme audible en 
réponse à une notification 
provenant du central intrusion 

Bedrade geluidsinrichting, voorzien 
voor buiten (omgevingsklas IV 
volgens de EN 50130-5), die een 
geluidsalarm kan genereren als 
reactie op een melding die van de 
inbraakcentrale komt. 

sirène 
extérieure sans 
fil 

draadloze 
buitensirene 

Dispositif sonore sans fil 
prévu pour l'extérieur (classe 
environnementale IV suivant 
la EN50130-5) et permettant 
une alarme audible en 
réponse à une notification 
provenant du central intrusion 

Draadloze geluidsinrichting, voorzien 
voor buiten (omgevingsklas IV 
volgens de EN 50130-5), die een 
geluidsalarm kan genereren als 
reactie op een melding die van de 
inbraakcentrale komt. 

sirène intérieure binnensirene Dispositif sonore filaire prévu 
pour l'intérieur et permettant 
une alarme audible en 
réponse à une notification 
provenant du central intrusion 

Bedrade geluidsinrichting, voorzien 
voor buiten, die een geluidsalarm kan 
genereren als reactie op een melding 
die van de inbraakcentrale komt. 

sirène intérieure 
sans fil 

draadloze 
binnensirene 

Dispositif sonore sans fil 
prévu pour l'intérieur et 
permettant une alarme 
audible en réponse à une 
notification provenant du 
central intrusion 

Draadloze geluidsinrichting, voorzien 
voor binnen, die een geluidsalarm kan 
genereren als reactie op een melding 
die van de inbraakcentrale komt. 
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Transmetteur Doorzender Equipement permettant au 
central intrusion de 
communiquer vers une 
centrale d'alarme (centrale de 
télésurveillance) en utilisant 
comme support le réseau 
téléphonique PSTN et/ou le 
réseau GSM/GPRS/3G/4G 
et/ou le réseau internet avec 
support cuivré. 

Apparatuur waarmee de 
inbraakcentrale kan communiceren 
met een alarmcentrale 
(bewakingscentrale), waarbij het 
PSTN-telefoonnetwerk en/of het 
GSM-/GPRS-/3G-/4G-netwerk en/of 
een internetverbinding met 
koperdraad als drager wordt gebruikt. 

Module vocal 
pour 
transmission 

Vocale module  Equipement permettant au 
central intrusion de 
communiquer vers l'extérieur 
de manière vocale 

Apparatuur waarmee de 
inbraakcentrale via spraak met de 
buitenwereld kan communiceren. 

 

 
Autres définitions qui ne font pas partie de la liste des catégories de produits INCERT 

 

CIE (complet) CIE (volledig) Central intrusion (filaire ou sans fil) 
accompagné de tous les claviers 
ou autres déclarés dans la 
documentation comme pouvant 
être utilisés avec celui-ci (cfr. 
EN50131-3 §11.1.3) 

Inbraakcentrale (bedraad of 
draadloos) voorzien van alle 
toetsenborden of andere zaken 
die volgens de documentatie 
hiermee gebruikt kunnen worden 
(cf. EN50131-3 §11.1.3). 

Support de 
montage 

bevestigingshulpstuk Dispositif de montage et 
d'orientation pour détecteur 
intrusion 

Montage- en oriëntatiesysteem 
voor inbraakdetector. 
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Bijlage 3 :  Technisch Dossier 
 

In het technisch dossier op te nemen inlichtingen:  
 
1. Detector 
 
1.1. Omschrijving  

-Fabrikant: 
-Merk: 
-Type: 
-Soort: 

 
1.2. Fotocopieën van de processen-verbaal van proefnemingen en erkenning betreffende 

proefnemingen die identiek zijn met die van deze specificaties 
 
1.3. Kenmerken van de detector. 
 
1.3.1. Uitvoering: 

- kast (materieel, afmetingen): 
- bevestigingswijze: 
- ontwerp: vast of verstelbaar 

 
1.3.2. Elektrische kenmerken: 

- soort voeding 
- voedingsspanning 
- voedingsspanningstoleranties 

- verbruik 
buiten bewaking 
onder bewaking 

- werkfrequentie(s) (+ uni- of bidirectioneel) 
- bedrading 

aantal leidingen 
kabeltype ( gewoon,geinduceerd,..) 

- waakstroom 
kenmerken (impuls, continu) 
intensiteit 

- alarmtijdregeling 
regelgebied 
regelwijze 

-elektrische schema met omschrijving van de componenten 
-tekening van de gedrukte schakelingen 
-schema van de bedraging tussen de schakelingen 
-schema van de aansluiting op de centrale bedieningseenheid 

 
1.3.3. Ijking 

regeling 
 
1.3.4.  Instructies en gebruiksaanwijzing 

-bedragingswijze 
-bevestigingswijze 
-onderhoudswijze 
-ontstoringswijze 
 

1.4.  Apparatuur om bedrog te voorkomen. 
 

1.5. Functie van de detector. 
 
1.6. Fabricageplannen en lijst van de componenten (omschrijving, referenties, eventuele behandelingen, 

datum van de laatste wijzigingen). 
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2. Centrale bedieningseenheid 
 
2.1. Omschrijving: 

 -Fabrikant: 
 -Merk: 
 -Type: 
 -Soort: 

 
2.2. Idem als onder 1.2. 
 
2.3. Kenmerken van de centrale bedie-ningseenheid. 
 
2.3.1. Uitvoering: 

-kast (materieel, afmetingen) 
-bevestigingswijze 

 
2.3.2. Elektrische kenmerken: 

-hoofdvoedingsspanning 
-voedingsspanningstoleranties 
-noodvoeding (2e bron) 

beschrijving 
voorstelling van alle types van batterijladers die door de bedie-ningseenheid kunnen gebruikt 
worden 

-eventuele 3e voedingsbron 
beschrijving 

-verbruik onbelast 
buiten bewaking 
onder bewaking 

-bedrading 
aantal leidingen 
voor elke verbinding te gebruiken kabeltype (gewoon, geïnduceerd,...) 
lijnimpedantie (piekwaarden) 
lijnuiteindeweerstand 

-waakstroom 
kenmerken (impuls, continu) 
intensiteit 

-alarmstroom 
kenmerken (impuls, continu) 

-contacten 
aantal, type (NO, NC of INV) 
uitschakelingsvermogen 

-princiepsschema 
-elektrisch schema met lijst van de componenten (omschrijving, referentie, eventuele 
behandelingen, datum van de laatste wijzigingen). 
 

2.3.3. Ijking 
regelwijze 

 
2.3.4. Instructies en gebruiksaanwijzing: 

- bedradingswijze 
- bevestigingswijze 
- onderhoudswijze 
- ontstoringswijze 

 
2.4.  Apparatuur om bedrog te voorkomen. 
 
2.5. Apparatuur om privé communicaties af te luisteren, kennis te nemen van, op te nemen; 
 
2.6. Functies van de centrale bedienings-eenheid 
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2.7. Fabricageplannen en lijst van de componenten (omschrijving, referenties, eventuele behandelingen, 
datum van de laatste wijzigingen). 

 
3. Hulpapparaat (zenders, sirenes, bewakings-installaties, controleinrichtingen en andere tussen- 

organen). 
 
3.1.  Omschrijving: 

- Fabrikant: 
- Merk: 
- Type: 
- Soort: 

 
3.2. Idem als onder 1.2. 
 
3.3. Kenmerken 
 
3.3.1. Uitvoering: 

-uiterlijk (vorm, materieel, afmetingen) 
-bevestigingswijze 
-beschermingswijze (gebruik binnen of buiten) 
-ontwerp 

 
3.3.2. Elektrische kenmerken: 

- soort voeding 
- voedingsspanning 
- voedingsspanningstoleranties 

-verbruik 
buiten bewaking 
onder bewaking 

-bedrading 
aantal leidingen 
kabeltype (gewoon, geïnduceerd,...) 

-ingebouwde stroombron 
 bescrijving, spanning, capaciteit A/h 

-waakstroom 
kenmerken (impuls, continu) 
intensiteit 

-hulpcontacten 
aantal, type (NO, NF of INV) 

-uitschakelingsvermogen 
-princiepsschema 
-type akoestisch signaal 

 
3.4. Werkingskenmerken 

-akoestische apparaten 
-akoestische vermogen op gegeven afstand 
-type van uitgezonden akoestisch signaal. 

 
3.5. Instructies en gebruiksaanwijzing: 

- bedrading 
- bevestigingswijze 
- regelwijze 
- onderhoudswijze 
- ontstoringswijze 

 
3.6. Apparatuur om bedrog te voorkomen. 
 
3.7. Apparatuur om privé communicaties af te luisteren, kennis te nemen van, op te nemen; 
 
3.8. Fabricageplannen en lijst van de componenten (omschrijving, referenties eventuele behandelingen, 

datum van de laatste wijzigingen). 
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3.9. Verslagen en getuigschriften voor alle produkten vereisend andere verplichte certificaties verleend 

door een derde. 
 

 
************ 

 


