
Doc. nr.: 011 rev. 6 (NL) Vertaling 1/9 
Approved on 2019-09-23 Traduction  

 
 

 

 
Comité Electrotechnique Belge asbl 

Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw 
BluePoint Building 

Bd A. Reyerslaan, 80 - 1030 Bruxelles/Brussel 
Tel: 02/706 85 70 - Fax: 02/706 85 80 

E-mail: incert@ceb-bec.be  
IBAN: BE93.2100.0834.3567 
TVA/BTW: BE 406.676.458 

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT 

COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT 

 

 

 

 

 
Financieel Reglement 

 

 

REV. 7 

• Algemene verduidelijking met betrekking de jaarlijkse bijdragen 

• Art 3: toevoeging registratie van exploitatiezetels 

• Art 4: toevoeging registratie van exploitatiezetels 

• Art 7: toevoeging registratie van exploitatiezetels 
 
2019-09-27 

• Tarief 2020 
 
 
 
 

mailto:incert@ceb-bec.be


Doc. nr.: 011 rev. 6 (NL) Vertaling 2/9 
Approved on 2019-09-23 Traduction  

Artikel 1 
 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die aan het BEC verschuldigd is per certificaat voor een 
anti-inbraakproduct wordt elk jaar vastgesteld door het Comité van Beheer van het merk 
INCERT. 
 
De jaarlijkse financiële erkenningsbijdrage die aan het BEC verschuldigd is per erkenning voor een 
anti-inbraakproduct wordt elk jaar vastgesteld door het Comité van Beheer van het merk 
INCERT. 
 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage of erkenningsbijdrage is aan het BEC verschuldigd voor 
de kosten van organisatie, beheer en promotie van het merk INCERT; kan echter niet hoger zijn 
dan 100,00 EUR. 
 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatie- of erkenningsperiode van de producten. 
Deze periode duurt zes jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat of een erkenning kan 
dit bedrag ook in één keer worden geïnd voor de hele periode van zes jaar. 
 
Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage of erkenningsbijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke eenmalige of 
jaarlijkse financiële bijdrage om een fonds te financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago 
van het merk te versterken en te promoten. De uitzonderlijke financiële bijdrage mag jaarlijks 
echter niet meer bedragen dan de jaarlijkse financiële certificatie- of erkenningsbijdrage. 
 
De houder is voor elk certificaat of elke erkenning dat hij bezit, verplicht de jaarlijkse financiële 
bijdrage, eventueel aangevuld met de uitzonderlijke financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch 
Elektrotechnisch Comité ofwel via de certificatie-instelling die belast is met zijn dossiers in geval 
van een productcertificaat, ofwel rechtstreeks aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité in geval 
van producterkenning. 
De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden doorgestort aan het 
Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen van het Comité Voor 
Het Beheer Van Het Merk INCERT. 

Artikel 2 

 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die aan het BEC verschuldigd is per certificaat voor een 
antidiefstalproduct voor roerende goederen voor de kosten van organisatie, beheer en promotie 
van het merk, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité voor het Beheer van het merk INCERT. 
Het bedrag van deze jaarlijkse financiële certificatiebijdrage mag echter niet hoger zijn dan 100,00 
EUR. 
 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatieperiode van de producten. Deze periode 
duurt drie jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één keer 
worden geïnd voor de hele periode van drie jaar. 
 
Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage 
om een fonds te financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en 
te promoten. De uitzonderlijke financiële bijdrage mag jaarlijks echter niet meer bedragen dan de 
jaarlijkse financiële certificatiebijdrage. 
 
De houder is voor elk certificaat dat hij bezit, verplicht de jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel 
aangevuld met de uitzonderlijke financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch 
Comité via de certificatie-instelling die belast is met zijn dossiers. 
De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden doorgestort aan het 
Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen van het Comité Voor 
Het Beheer Van Het Merk INCERT. 
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Artikel 3 

 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die elke gecertificeerde beveiligingsfirma aan het BEC 
verschuldigd is voor de kosten van organisatie, beheer en promotie van het merk INCERT, wordt 
elk jaar vastgesteld door het Comité van Beheer van het merk INCERT. 
Het bedrag van deze jaarlijkse financiële certificatiebijdrage mag echter niet hoger zijn dan 500,00 
EUR. 
 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatieperiode van de firma. Deze periode duurt 
vijf jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één keer worden 
geïnd voor de hele periode van vijf jaar. 
 
Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage 
om een fonds te financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en 
te promoten. De uitzonderlijke financiële bijdrage mag jaarlijks echter niet meer bedragen dan de 
jaarlijkse financiële certificatiebijdrage. 
 
Een bedrijf dat naast zijn hoofdkantoor ook een of meer exploitatiezetels bezit, heeft de 
mogelijkheid om deze op de website te registreren om deze meer zichtbaarheid te geven. Deze 
registratie gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager of de houder en dient te gebeuren bij 
de certificatie-instelling die verantwoordelijk is voor zijn dossier. 
De jaarlijkse financiële bijdrage per operationeel kantoor vermeld op de website www.incert.be is 
gelijk aan de totale jaarlijkse bijdrage per beveiligingsfirma. 
 
Het bedrag van de vergoeding die aan het BEC verschuldigd is voor elke INCERT-
conformiteitsverklaring die de beveiligingsfirma uitreikt, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité 
voor het Beheer van het merk INCERT.  
Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan 5,00 EUR. 
 
Deze vergoeding wordt op voorhand betaald in de vorm van de aankoop van een bepaald aantal 
conformiteitsverklaringskredieten via de website www.incert.be. Bij elke aankoop worden vaste 
administratiekosten aangerekend. Deze mogen echter niet hoger zijn dan 25,00 EUR. 
 
Eén krediet stemt overeen met één conformiteitsverklaring. Het aantal beschikbare kredieten 
vermindert met één eenheid telkens een verklaring wordt gevalideerd. De kredieten zijn onbeperkt 
geldig. De beveiligingsfirma mag haar kredieten echter niet overdragen of doorverkopen en mag er 
geen terugbetaling of vergoeding voor eisen wanneer zij haar activiteiten stopzet of het certificaat 
wordt ingetrokken. 
 
Elke beveiligingsonderneming is verplicht haar jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel aangevuld 
met de uitzonderlijke financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité via 
de certificatie-instelling die belast is met haar dossiers. 
De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden doorgestort aan het 
Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen van het Comité Voor 
Het Beheer Van Het Merk INCERT. 
 
Elke beveiligingsonderneming is verplicht haar kredietaankopen, aangevuld met de 
administratiekosten, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité. 
 

Artikel 4 

 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die elk gecertificeerd inbouwbedrijf aan het BEC 
verschuldigd is voor de kosten van organisatie, beheer en promotie van het merk INCERT, wordt 
elk jaar vastgesteld door het Comité voor het Beheer van het merk INCERT. 

http://www.incert.be/
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Het bedrag van deze jaarlijkse financiële bijdrage mag echter niet hoger zijn dan 500,00 EUR. 
 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatieperiode van het bedrijf. Deze periode 
duurt vijf jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één keer 
worden geïnd. 
 
Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke financiële bijdrage om een fonds te 
financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en te promoten. De 
uitzonderlijke financiële bijdrage mag echter niet meer bedragen dan de jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage. 
 
Een bedrijf dat naast zijn hoofdkantoor ook een of meer exploitatiezetels bezit, heeft de 
mogelijkheid om deze op de website te registreren om deze meer zichtbaarheid te geven. Deze 
registratie gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager of de houder en dient te gebeuren bij 
de certificatie-instelling die verantwoordelijk is voor zijn dossier. 
De jaarlijkse financiële bijdrage per operationeel kantoor vermeld op de website www.incert.be is 
gelijk aan de totale jaarlijkse bijdrage per inbouwbedrijf. 
 
Het bedrag van de vergoeding die aan het BEC verschuldigd is voor elke INCERT-
conformiteitsverklaring die de beveiligingsfirma uitreikt, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité 
voor het Beheer van het merk INCERT.  
Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan 5,00 EUR. 
 
Deze vergoeding wordt op voorhand betaald in de vorm van de aankoop van een bepaald aantal 
conformiteitsverklaringskredieten via de website www.incert.be. Bij elke aankoop worden vaste 
administratiekosten aangerekend. Deze mogen echter niet hoger zijn dan 25,00 EUR. 
 
Eén krediet stemt overeen met één conformiteitsverklaring en het aantal beschikbare kredieten 
vermindert met één eenheid telkens een verklaring wordt gevalideerd. De kredieten zijn onbeperkt 
geldig. De beveiligingsfirma mag haar kredieten echter niet overdragen of doorverkopen en mag er 
geen terugbetaling of vergoeding voor eisen wanneer zij haar activiteiten stopzet of het certificaat 
wordt ingetrokken. 
 
Elke firma is verplicht haar jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel aangevuld met de uitzonderlijke 
financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité via de certificatie-instelling 
die belast is met haar dossiers. 
De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden doorgestort aan het 
Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen van het Comité Voor 
Het Beheer Van Het Merk INCERT. 
 
Elke firma is verplicht haar kredietaankopen, aangevuld met de administratiekosten, te betalen aan 
het Belgisch Elektrotechnisch Comité. 
 

Artikel 5 

 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die elke door INCERT gecertificeerde alarmcentrale 
aan het BEC verschuldigd is voor de kosten van organisatie, beheer en promotie van het merk 
INCERT, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité voor het Beheer van het merk INCERT. 
Het bedrag van deze jaarlijkse financiële bijdrage mag echter niet hoger zijn dan 1.000,00 EUR. 
 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatieperiode van de centrale. Deze periode 
duurt vijf jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één keer 
worden geïnd. 
 

http://www.incert.be/
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Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke financiële bijdrage om een fonds te 
financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en te promoten. De 
uitzonderlijke financiële bijdrage mag echter niet meer bedragen dan de jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage. De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden 
doorgestort aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen 
van het Comité Voor Het Beheer Van Het Merk INCERT 
 
 
Elke centrale is verplicht haar jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel aangevuld met de 
uitzonderlijke financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité via het 
certificatieorgaan dat belast is met haar dossiers. 
 

Artikel 6 

 
De jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die elke verdeler van videobewakingsproducten aan 
het BEC verschuldigd is voor de kosten van organisatie, beheer en promotie van het merk 
INCERT, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité voor het Beheer van het merk INCERT. 
 
Het bedrag van deze jaarlijkse financiële bijdrage mag echter niet hoger zijn dan 1.000,00 EUR. 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd voor de hele certificatieperiode van de verdeler. Deze periode 
duurt vijf jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één keer 
worden geïnd. 
 
Het Comité voor hets Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke financiële bijdrage om een fonds te 
financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en te promoten. De 
uitzonderlijke financiële bijdrage mag echter niet meer bedragen dan de jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage. De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling zullen worden 
doorgestort aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de beslissingen 
van het Comité Voor Het Beheer Van Het Merk INCERT 
 
Elke verdeler is verplicht haar jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel aangevuld met de 
uitzonderlijke financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité via de 
certificatie-instelling die belast is met haar dossiers. 
 

Artikel 7 

 
Het bedrag van de jaarlijkse financiële certificatiebijdrage die elke gecertificeerde 
videobewakingsfirma aan het BEC verschuldigd is voor de kosten van organisatie, beheer en 
promotie van het merk INCERT, wordt elk jaar vastgesteld door het Comité voor het Beheer van 
het merk INCERT. 
 
Het bedrag van deze jaarlijkse financiële certificatiebijdrage mag echter niet hoger zijn dan 500,00 
EUR. 
Dit bedrag is elk jaar verschuldigd gedurende de hele certificatieperiode van de firma. Deze 
periode duurt vijf jaar. Bij de uitgifte of vernieuwing van een certificaat kan dit bedrag ook in één 
keer worden geïnd voor de hele periode van vijf jaar. 
 
Het Comité voor het Beheer van het merk INCERT kan ook beslissen deze jaarlijkse financiële 
certificatiebijdrage aan te vullen met een uitzonderlijke eenmalige of jaarlijkse financiële bijdrage 
om een fonds te financieren dat bestemd is om het kwaliteitsimago van het merk te versterken en 
te promoten. De uitzonderlijke financiële bijdrage mag jaarlijks echter niet meer bedragen dan de 
jaarlijkse financiële certificatiebijdrage. 
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Een bedrijf dat naast zijn hoofdkantoor ook een of meer exploitatiezetels bezit, heeft de 
mogelijkheid om deze op de website te registreren om deze meer zichtbaarheid te geven. Deze 
registratie gebeurt op uitdrukkelijk verzoek van de aanvrager of de houder en dient te gebeuren bij 
de certificatie-instelling die verantwoordelijk is voor zijn dossier. 
De jaarlijkse financiële bijdrage per operationeel kantoor vermeld op de website www.incert.be is 
gelijk aan de totale jaarlijkse bijdrage per videobewakingsfirma. 
 
 
Het bedrag van de vergoeding die aan het BEC verschuldigd is voor elke INCERT-
conformiteitsverklaring die de videobewakingsfirma uitreikt, wordt elk jaar vastgesteld door het 
Comité voor het Beheer van het merk INCERT. Deze vergoeding mag echter niet hoger zijn dan 
5,00 EUR. 
 
Deze vergoeding wordt op voorhand betaald in de vorm van de aankoop van een bepaald aantal 
conformiteitsverklaringskredieten via de website www.incert.be. Bij elke aankoop worden vaste 
administratiekosten aangerekend. Deze mogen echter niet hoger zijn dan 25,00 EUR. 
 
Eén krediet stemt overeen met één conformiteitsverklaring. Het aantal beschikbare kredieten 
vermindert met één eenheid telkens een verklaring wordt gevalideerd. De kredieten zijn onbeperkt 
geldig. De videobewakingsfirma mag haar kredieten echter niet overdragen of doorverkopen en 
mag er geen terugbetaling of vergoeding voor eisen wanneer zij haar activiteiten stopzet of het 
certificaat wordt ingetrokken. 
 
Elke firma is verplicht haar jaarlijkse financiële bijdrage, eventueel aangevuld met de uitzonderlijke 
financiële bijdrage, te betalen aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité via de certificatie-instelling 
die belast is met haar dossiers. De financiële bijdragen ontvangen via de certificatie-instelling 
zullen worden doorgestort aan het Belgisch Elektrotechnisch Comité in overeenstemming met de 
beslissingen van het Comité Voor Het Beheer Van Het Merk INCERT 
 
Elke firma is verplicht haar kredietaankopen, aangevuld met de administratiekosten, te betalen aan 
het Belgisch Elektrotechnisch Comité. 
 
 

http://www.incert.be/
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Artikel 8 

 
In geval van beroep tegen de intrekking van een certificaat, moet aan het BEC, voor rekening van 
het Comité voor het Beheer van het Merk 250,00 EUR worden betaald voor het recht op beroep. 
De houder van het certificaat krijgt dit bedrag terugbetaald indien de beslissing in beroep hem 
gelijk geeft.  
 

Artikel 9 

 
Indien de aanvrager of de houder van het certificaat de verplichtingen die zijn deelname aan het 
certificatiesysteem met zich meebrengt niet nakomt, krijgt hij een boete opgelegd voor de schade 
die het merk INCERT of het bevoegde sectorale Comité voor het vakgebied waarin de aanvrager 
of houder van het betrokken certificaat actief is, heeft geleden (zie punt “Sancties” in de 
certificatiereglementen). 
Deze boetes werden in een bijlage 1 bij dit reglement vastgelegd voor alle domeinen en 
activiteiten. 
 
Wanneer het sectorale Comité echter aantoont dat het comité zelf of het merk grotere schade 
heeft geleden, dan is een vergoeding van deze schade verschuldigd. 
 
Deze schadevergoeding wordt toegepast door de vzw BEC, op advies van voornoemd sectoraal 
Comité. De schadevergoeding wordt aan de vzw BEC betaald. 
 

Artikel 10  

 
In het kader van klachtenbeheer kan de Werkgroep Klachten voorstellen de aanvrager of houder 
van een certificaat een boete op te leggen wanneer de klacht gegrond is gebleken, als sanctie en 
schadevergoeding aan het bevoegde sectorale Comité voor het vakgebied waarin de aanvrager of 
de houder van het betrokken certificaat actief is, voor de schade die het merk of het sectorale 
Comité heeft geleden.  
 
De Werkgroep Klachten houdt bij het voorstellen van deze boetes rekening met het belang van de 
non-conformiteit, haar effect op de markt, eventueel recidivisme en andere aspecten die hij van 
bijzonder belang acht.  
 
Wanneer het sectorale Comité echter aantoont dat het comité zelf of het merk grotere schade 
heeft geleden, dan is een vergoeding van deze schade verschuldigd. 
 
De beslissing om een boete op te leggen wordt genomen door de vzw BEC, en zij ontvangt de 
boete. 
 

Artikel 11 

Elke achterstallige betaling van kosten die aan het BEC verschuldigd zijn kunnen aanleiding geven 
tot de intrekking van het betrokken certificaat. De intrekking van het certificaat ontheft de houder 
niet van de vereffening van het/de verschuldigde bedrag(en), aangevuld met nalatigheidsintresten 
zoals vermeld in de Algemene Verkoopsvoorwaarden van het BEC.
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Bijlage 1: Bedrag van de mogelijke boetes 

 
Krachtens art. 10 en 11 kunnen de volgende boetes worden opgelegd in geval van:  
 

• niet-naleving van de regels betreffende het gebruik van het merk INCERT: 100 à 1.500 EUR 

• misbruik van het merk (zoals ongeoorloofde verwijzing naar het merk of het INCERT-logo): 
500 à 1.500 EUR 

• technische non-conformiteiten: 
- niet-naleving van de technische voorschriften:   100 à 1.000 EUR 
- gebrek aan risicoanalyse:  250 à 500 EUR 
- niet-gebruiken van door INCERT gecertificeerd materiaal:  250 à 1.000 EUR 

• administratieve non-conformiteiten: 100 à 500 EUR 

• uitreiking van een conformiteitsverklaring uitsluitend op verzoek van de klant: 250 à  
1.000 EUR 

• niet-naleving van de klachtenprocedure: 100 à 1.000 EUR 

• niet-naleving van de wetgeving:  100 à 500 EUR 
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Bijlage 2: bedrag van de verschillende bijdragen en vergoedingen in 2019 - 2020 

 

Type Sector

Jaarlijkse 

financiële 

bijdrage

Uitzonderlijke 

financiële 

bijdrage

Verschuldigde 

vergoeding per 

conformiteitsverk

laring

Totaal

Gebouw - Inbraak € 35,00 € 5,00 -- € 40,00

Mobiele object € 35,00 € 5,00 -- € 40,00

Gebouw - Inbraak € 100,00 € 20,00 -- € 120,00

Mobiele object € 100,00 € 20,00 -- € 120,00

Gebouw - 

Videobewaking
€ 100,00 € 20,00 -- € 120,00

Alarmcentrale € 730,00 € 20,00 -- € 750,00

Certificatie 

verderler

Gebouw - 

Videobewaking
€ 730,00 € 20,00 -- € 750,00

Gebouw - Inbraak -- -- 2,60 EUR 2,60 EUR

Mobiele object -- -- 2,60 EUR 2,60 EUR

Gebouw - 

Videobewaking
-- -- 2,60 EUR 2,60 EUR

Administratiekosten -- -- 15,00 EUR 15,00 EUR

Conformiteits-

verklaring

Product-

certificaat / 

erkenning

Bedrijfs-

certificaat

 
* * * * * 


