WET VAN 10 APRIL 1990 (B.S. 29 MEI 1990)
KONINKRIJK BELGIE
-----MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN OPENBAAR AMBT
Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden voor installatie, onderhoud en gebruik van de in artikel 1, par 4
van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne
bewakingsdiensten bedoelde alarmsystemen en alarmcentrales.
BOUDEWIJN, Koning der Belgen
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet,
Gelet op de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne
bewakingsdiensten, inzonderheid op artikel 12, tweede lid ;
Gelet op de wet van 20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van
beproevingslaboratoria ;
Gelet op het advies van de Raad van State ;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,
HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ :
HOOFDSTUK I : Toepassingsgebied.
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit dient verstaan te worden onder :
1° de wet : de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten ;
2° alarmsysteem of alarmcentrale : een alarmsysteem of alarm centrale bedoeld in artikel 1 par. 4 van de wet ;
3° erkend installateur : installateur zoals bepaald in artikel ... van het koninklijk besluit van ... betreffende de
erkenning van beveiligingsondernemingen en de vergunning van bewakingsondernemingen of interne
bewakingsdiensten ;
4° geaccrediteerde certificatie- of keuringsinstelling : instelling zoals gedefinieerd in artikel 1 van de wet van
20 juli 1990 betreffende de accreditatie van certificatie- en keuringsinstellingen, alsmede van beproevingslaboratoria ;
5° erkenningscommissie voor de beveiligingsondernemingen : de commissie zoals bepaald in artikel ... van het
koninklijk besluit van ... betreffende de erkenning van beveiligingsondernemingen en de vergunning van
bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten ;
6° 101-centrale : centrale voor dringende oproepen 101.
Artikel 2
De bepalingen van dit besluit zijn slechts van toepassing op de alarmsystemen die aan de volgende voorwaarden
voldoen :
1° geïnstalleerd zijn in een gebouw, een inrichting of in de aanhorigheden ervan, gebruikt als woning of als
plaats voor het uitoefenen van een handel of een bedrijf ;
2° voorzien zijn van een buitensirene en/of van een monitorverbinding die een politie- of rijkswachtoproep tot
gevolg heeft.
De bepalingen van artikel 3 zijn evenwel van toepassing op de alarmsystemen die voldoen aan de eerste
voorwaarde.

HOOFDSTUK II : Aan de gebruiker van een alarminstallatie opgelegde verplichtingen
Artikel 3
Hij die een alarmsysteem in gebruik neemt moet binnen de 5 werkdagen na de ingebruikname van het systeem de
korpschef van de gemeentepolitie schriftelijk op de hoogte brengen.
Artikel 4
par. 1 De gebruiker van een alarmsysteem dient alle nuttige personalia te bezorgen van tenminste 1 kontaktpersoon die uitdrukkelijk zijn toestemming geeft om bij afwezigheid van de gebruiker van de alarminstallatie
ter plaatse te komen bij de inwerking treding van het alarmsysteem en die over de sleutels van het beveiligde gebouw beschikt of kennis heeft van de toegangssystemen en overweg kan met de alarminstallatie.
De contactpersoon kan de installateur van de alarminstallatie of een derde persoon zijn. Hij dient altijd
snel bereikbaar te zijn. Hij moet in staat zijn het alarm te kunnen uitschakelen.
par. 2 De gemeentepolitie geeft de in par. 1 bedoelde informatie door aan het betrokken rijkswachtdistrict en,
desgevraagd, aan de betrokken brigade van de gerechtelijke politie. De politiediensten dienen deze
informatie op een veilige manier te bewaren.
par. 3 Binnen de 30 minuten nadat een politiedienst op de hoogte is gebracht van een alarmmelding moet de
gebruiker of de contactpersoon of -personen bereikbaar zijn. Binnen de 30 minuten nadat deze persoon
bereikt is, moet hij ter plaatse zijn. Indien de contactpersoon niet binnen de gestelde termijnen ter plaatse
is, kan elke bevoegde politieambtenaar het alarmsysteem met alle middelen laten neutraliseren.
Artikel 5
par. 1 Een alarmsysteem dat de gebruiker heeft geïnstalleerd, mag slechts in werking worden gesteld, nadat de
installatie ervan goedgekeurd is door een erkende installateur.
par. 2 Bij iedere installatie van een alarmsysteem dient een onderhoudscontract afgesloten te worden,
waarin
moet voorzien worden dat het alarmsysteem minstens om het jaar moet nagezien worden door een
erkend installateur. De datum van het nazicht, de identiteit van diegene die het nazicht heeft gedaan en
de uit te voeren werkzaamheden of herstellingen dienen vermeld te worden in het daartoe voorziene
onderhoudsboekje, dat op de plaats van het alarmsysteem dient voorhanden te zijn zodat politie en
rijkswacht er, in geval van alarm, kunnen inzage van nemen.
Artikel 6
Negen jaar na de datum van de installatie van een alarmsysteem dient een volledig nazicht van het systeem te
gebeuren door een erkend installateur, die eveneens nagaat of het systeem nog voldoet aan de op dat ogenblik
geldende goedkeuringsnormen. In het negatieve geval dient het systeem buiten werking te worden gesteld. De
datum van het nazicht , de naam van de erkende installateur.
HOOFDSTUK III : Bepalingen betreffende alarmsystemen verbonden met een 101-centrale.
Artikel 7
par. 1 Een rechtstreekse verbinding van een alarmsysteem of een alarm centrale met een politiedienst is in
principe voorbehouden aan openbare rechtspersonen. Private rechtspersonen en natuurlijke personen
kunnen bij uitzondering dergelijke verbinding verkrijgen na toelating verleend door diegene die het beheer
uitoefent over de 101-centrale waarmee deze personen een verbinding wensen.
par. 2 Een rechtstreekse verbinding met een politiedienst kan in principe enkel tot stand komen door een aansluiting op een 101-centrale. Deze verbinding kan bij uitzondering ook tot stand komen door aansluiting
op een andere politiecentrale na toelating door de Minister van Binnenlandse Zaken.

par. 3 Bij het gebruik van een aansluiting van een alarmsysteem of een alarmcentrale op een 101-centrale
moeten volgende regels in acht genomen worden :
1° de inhoud van een alarmoproep moet duidelijk zijn. Uit de alarmoproep moet ook onmiddellijk kunnen
blijken welke andere personen eventueel ook door de oproeper verwittigd zijn ;
2° de 101-centrale moet onmiddellijk verwittigd worden van de annulering van een alarmoproep ;
3° voor eenzelfde incident op dezelfde plaats mogen maximum 3 alarmoproepen bij de 101-centrale
binnenkomen ;
par. 4 De Minister van Binnenlandse Zaken bepaalt nadere criteria waaraan moet voldaan worden om een
aansluiting bij een 101-centrale te bekomen.
Artikel 8
Een alarmsysteem dat verbonden is met een 101-centrale mag enkel in werking gesteld worden nadat een geaccrediteerde certificatie-of keuringsinstelling het gebruikte materieel en de installatie van het systeem gecontroleerd
en goedgekeurd heeft.
De goedkeuring of gemotiveerde weigering ervan moet gebeuren binnen de 30 dagen na de ontvangst van de
aanvraag tot goedkeuring door de gebruiker per aangetekende brief toegestuurd. Indien de goedkeuring of de
weigering ervan niet binnen de gestelde termijn is meegedeeld aan de gebruiker, mag deze zijn alarmsysteem
voorlopig in werking stellen.
Bij goedkeuring van het geïnstalleerd alarmsysteem wordt een keuringslabel op de sirene van het alarmsysteem of
op een andere zichtbare plaats aangebracht.
De datum van de goedkeuring, de naam van de certificatie- of keuringsinstelling en van de controlerende persoon
met zijn handtekening wordt vermeld in het onderhoudsboekje.
De resultaten van de keuring worden in een vertrouwelijk verslag vervat en opgezonden naar de betrokken
installateur en de betrokken 101-centrale.
HOOFDSTUK IV : Valse alarmen
Artikel 9
par. 1 Na het optreden van een vals alarm vraagt de gebruiker een erkende installateur binnen de 3 werkdagen
ter plaatse te komen om de oorzaak ervan te onderzoeken en maatregelen te nemen om een nieuw vals
alarm om dezelfde reden in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. De datum van het nazicht, de
naam van de installateur en zijn handtekening dienen vermeld te worden in het onderhoudsboekje.
par. 2 In geval van vals alarm wegens een technisch defect kunnen de bevoegde politiediensten eisen dat de
gebruiker van het alarmsysteem hen binnen de acht dagen een bewijs voorlegt dat hij een beroep heeft
gedaan op een erkend installateur voor nazicht van het systeem.
par. 3 Bij meer dan 3, door de politie vastgestelde valse alarmen uit een technische oorzaak, op een tijdspanne
van één jaar kunnen de bevoegde politiediensten de keuring van de installatie door een geaccrediteerde
certificatie- of keuringsinstelling aan de gebruiker van de installatie opleggen. Die instelling maakt een
verslag van de keuring over aan de gebruiker van het alarm systeem, de installateur ervan en aan de
erkenningcommissie van de beveiligingsondernemingen. Indien meer dan 3 valse alarmen uit een
technische oorzaak door de politiediensten vastgesteld worden binnen de periode van 1 maand, moet
het alarmsysteem buiten werking gesteld worden tot aan de herstelling van het alarmsysteem of het
wegnemen van de oorzaak van het vals alarm. De gebruiker moet zijn eventuele verzekeraar
onmiddellijk op de hoogte stellen van het tijdelijk buiten werking stellen van zijn alarmsysteem.

HOOFDSTUK V - Overgangsbepalingen
Artikel 10
par. 1 De reeds op het ogenblik van de inwerkingtreding van dit besluit geïnstalleerde alarmsystemen worden
onderworpen aan de bepalingen van hoofdstuk II, twee jaar na de datum van inwerkingtreding van dit
besluit.
par. 2 Indien een politiedienst echter een vals alarm uit een technisch defect vaststelt bij deze alarmsystemen,
worden de bepalingen van hoofdstuk II en hoofdstuk IV toepasselijk ten laatste 15 dagen na de vaststelling van dit vals alarm.
par. 3 In afwachting dat de nodige accreditatievoorwaarden vastgelegd zijn voor de certificatie- en keuringsin
stellingen en de beproevingslaboratoria en dat de voorwaarden voor certificatie, beproeving en keuring
worden vastgelegd, duidt de Minister van Binnenlandse Zaken de certificatie- en keuringsinstellingen aan
bedoeld in artikel 8 en artikel 9, par. 3.
Artikel 11
Dit besluit treedt in werking op 29 mei 1991.
Artikel 12
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
VAN KONINGSWEGE :
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Louis TOBBACK

