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Overbrugging certificatie beveiligingsonderneming - certificatie onderneming
voor video-observatie
Vereenvoudigde procedure voor een onderneming die al een INCERT-certificatie
heeft voor een bepaald vakgebied (inbraakbeveiliging, video-observatie), om een
INCERT-certificatie voor een ander vakgebied te verkrijgen
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INTRODUCTIE
Dit document beschrijft de vereenvoudigde procedure (overbrugging) voor een onderneming die al
een INCERT-certificatie heeft voor een bepaald vakgebied, om nog een certificatie voor een ander
vakgebied te verkrijgen. Het moet om een INCERT-gecertificeerde beveiligingsonderneming gaan
die ook een INCERT-certificatie als video-observatiebedrijf wil aanvragen, of om een INCERTgecertificeerde onderneming voor video-observatie die ook als beveiligingsonderneming een
INCERT-certificatie wil aanvragen.
Artikel 1: Voorafgaande voorwaarden.
De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn opdat een onderneming die al voor een bepaald
vakgebied (video-observatie of inbraakbeveiliging) gecertificeerd werd, een certificatie in een ander
vakgebied kan krijgen:
• De aanvraag moet dezelfde rechtspersoonlijkheid en dezelfde exploitatiezetel betreffen.
• De onderneming moet haar certificatieaanvraag voor het tweede vakgebied indienen bij
dezelfde certificatie-instelling die haar voor het eerste vakgebied certificeerde.
• De INCERT-certificatie voor het eerste, goedgekeurde vakgebied moet al minstens 3 jaar
toegekend zijn en de certificatie mag in die 3 laatste jaren niet geschorst zijn.
Artikel 2: Certificatieovereenkomst
De onderneming moet een certificatieovereenkomst met de certificatie-instelling sluiten voor het
nieuwe (tweede) vakgebied.
Artikel 3: Administratief dossier
Om na te gaan of de onderneming voldoet aan de bijkomende administratieve vereisten om een
INCERT-certificatie voor een tweede vakgebied te kunnen krijgen, moet ze de volgende informatie
bewijzen aan de hand van documenten die ze bij de certificatie-instelling indient:
• De onderneming moet bewijzen dat ze over de nodige human resources, competenties,
ervaring en kwalificaties beschikt voor het nieuwe vakgebied waarvoor ze een certificatie
aanvraagt, en aantonen dat de medewerkers aangeworven voor het vakgebied waarvoor ze
al gecertificeerd is, zullen aanblijven. Daartoe moet de onderneming :
• het organigram indienen van alle personeelsleden die instaan voor de
inbraakbeveiligings- en camerabeveiligingsinstallaties,
• aantonen dat ze over voldoende technici beschikt in overeenstemming met de
toepasselijke certificatiereglementen, en dat voor beide vakgebieden samen,
• indien het om een aanvraag voor een certificatie in het vakgebied ‘video-observatie’ gaat,
o bewijzen dat ze over voldoende specialisten beschikken die voor het examen
INCERT-VIDEO geslaagd zijn;
o het opleidings- en competentieregister indienen, net als het toekomstige
opleidingsplan voor de diverse technici verantwoordelijk voor de installaties en het
onderhoud van de video-observatie installaties;
• indien het om een certificatieaanvraag voor het vakgebied ‘INTRUSION’ gaat, een
ervaring van minstens drie jaar bewijzen, zowel voor de bedrijfsleider als op het vlak van
ontwerp, installatie en onderhoud:
o ofwel moet ze voor elk van deze vakgebieden bewijzen dat er binnen de
onderneming een medewerker in dienst is die in het bezit is van het geschikte
opleidingsattest uitgereikt door een opleidingscentrum erkend door de Federale
Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, of voor ondernemingen die geen
exploitatiezetel in België hebben, van vergelijkbare attesten in overeenstemming
met de toepasselijke plaatselijke wetgeving;
o ofwel bezorgt ze een kopie van de laatste drie jaarverslagen die ze als erkende
beveiligingsonderneming indiende bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse
Zaken, of voor ondernemingen die geen exploitatiezetel in België hebben, van
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vergelijkbare jaarverslagen in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke
wetgeving.
• De onderneming moet verklaren dat ze dezelfde organisatorische structuur en dezelfde
administratieve beheersprincipes zal toepassen voor het tweede vakgebied waarvoor ze een
certificatie-aanvraag indient als voor het vakgebied waarvoor ze al gecertificeerd is, en
bovendien zal voldoen aan de bijzonderheden opgelegd in het certificeringsreglement voor
het nieuwe vakgebied.
• In het bijzondere geval dat de bijkomende certificatie-aanvraag het vakgebied ‘videoobservatie’ betreft, bezorgt de onderneming alle gegevens over het toeleveringskanaal van
haar producten.
Alle documenten met de gevraagde informatie zullen door de certificatie-instelling onderzocht
worden. Als het resultaat van het onderzoek positief is, is de onderneming vrijgesteld van het
administratief audit.
Artikel 4: Technische inspectie
In het kader van de certificatie voor het nieuwe (tweede) vakgebied, het certificatieorganisme zal
maar één referentie-installatie controleren.
De technische inspectie van deze installatie alsook de controle van de bijhorende documenten,
moeten het voorwerp maken van een positief verslag in overeenstemming met het
certificatiereglement en de van toepassing technische nota.
Artikel 5: Uitreiking van het certificaat
Het certificaat voor het tweede vakgebied wordt uitgereikt als het aanvraagdossier compleet en
conform is.
Artikel 6: Opvolging
Na de certificatie voor het tweede vakgebied worden er technische inspecties en administratieve
controles uitgevoerd voor beide vakgebieden waarvoor de onderneming gecertificeerd is, volgens
de schema’s opgelegd in de respectieve certificatiereglementen.
In de mate van het mogelijke zullen de administratieve audits beide vakgebieden,
camerabeveiliging en inbraakbeveiliging, omvatten.
Een onderneming die voor de twee vakgebieden gecertificeerd is, zal onderworpen worden aan de
twee opvolgingsschema’s (technische inspecties en administratieve controles) die voorzien zijn in
elk certificatiereglement van de betrokken vakgebieden.
De administratieve opvolgingsaudits van elk van beide vakgebieden, zullen gezamenlijk uitgevoerd
worden.
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