
 

 

 
 
 

 

Beveiligingssystemen  

K21035/01 

Datum 2017-01-09  

Definitief 

voor het Kiwa procescertificaat voor ontwerp, 
levering en onderhoud van beveiligingssystemen 
 
Installateur beveiligingssystemen 

 



 

Schema beveiligingssystemen K21035/01 

© Kiwa N.V. - 1 - 9 februari 2017 

 

Kiwa Nederland B.V. 
Nevelgaarde 50 
Postbus 510 
3430 AM NIEUWGEIN 

 

Tel. 088 998 3055 

Info.ncp@kiwa.nl 

www.kiwafss.nl 
 
© 2017 Kiwa N.V. 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, 
mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever. 
Het gebruik van dit schema door derden, voor welk doel dan ook, is uitsluitend toegestaan nadat een schriftelijke 
overeenkomst met Kiwa is gesloten waarin het gebruiksrecht is geregeld. 
 
Bindend verklaring 
Dit schema is door Kiwa bindend verklaard per 9 februari 2017. 

i 

Voorwoord Kiwa 

Dit certificatieschema is opgesteld door het College van Deskundigen Security van 
Kiwa, waarin belanghebbende partijen op het gebied van beveiligingssystemen zijn 
vertegenwoordigd.  
 
Dit college begeleidt ook de uitvoering van certificatie en stelt zo nodig deze dit 
certificatieschema bij. Waar in dit certificatieschema sprake is van “College van 
Deskundigen” is daarmee bovengenoemd college bedoeld.  
 
Dit certificatieschema (verder benoemd als schema) zal door Kiwa worden 
gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, waarin 
de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Het doel van dit schema is om een schil te ontwikkelen, waarin alle kennis en 
vaardigheden die bij de leverancier van beveiligingssystemen aanwezig is, te 
bundelen en te versterken.  
Hierdoor kunnen de afnemers gebruik maken van deze gebundelde kennis en 
vaardigheden en de ontwikkelingen, die plaatsvinden binnen dit werkveld.  
 
Verder wordt met dit schema beoogd om alle aanwezige kennis in de model 
controleformulieren op te nemen, die gebruikt moeten in relatie tot dit schema. 
Hierdoor kan de markt maximaal gebruik maken van deze kennis en kunnen de 
leveranciers zich vooral bezighouden met het leveren en onderhouden van deze 
installaties en gebruik maken van de kennis van deskundigen op het gebied van 
kwaliteitsborging.  
 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het gebruik van de kennis in Europese / 
Internationale normen en een vertaalslag naar de Nederlandse benadering.  
Door het gebruik van Europese normen en de vertaling naar beveiligingsconcepten 
en sectorale aansluiting wordt ook de kans op de (Europese) afzetmarkt vergroot. 
Door gebruik te maken van de schil in dit schema is aansluiting op andere schema’s 
eenvoudig en te combineren. 
 
Door te voldoen aan dit schema wordt impliciet voldaan aan de Wpbr en aan het 
Bouwbesluit. 
 
In Europa bestaat wettelijke regelgeving aangaande productconformiteit van 
componenten. Deze wordt gevolgd in dit certificatieschema.  
 
Onderstaand is schematisch weergegeven hoe de alarmsystemen in de proceslijn 
met elkaar communiceren.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATIE           <>   CERTIFICAAT APPARAAT  <> CERTIFICAAT SYSTEEM  <>  CERTIFICAAT SYSTEEM       <>        BUITEN SCOPE 
 INSTALLATIE                   EN INSTALLATIE                       EN DIENST                             EN DIENST  
 

APPARAAT, KLANT 

EN54-X / EN50131-X /  

IEC 62676-4 / 

EN50134-X / 

EN50133-X 

ALARMOVER-

DRAGER,  

EN50136-2 

               

ALARMTRANS-

MISSIESYSTEEM, 

EN50136-1 

BRL-K21030 

 

ALARMONTVANGER, 

ALARM-

BEHANDELING, 

EN50136-3, 

EN50518, EN50134-

7, IEC 62676-4, 

EN50133-7 

ALARMOPVOLGING 

DATABASE – 

MANAGEMENT 

EN50518 / EN50600 

/ EN50136-1 
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1.2 Algemeen 
De in deze beoordelingsrichtlijn c.q. certificatieschema opgenomen eisen worden 
door Kiwa gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag, en de instandhouding 
van een procescertificaat voor beveiligingssystemen. 
 
Deze beoordelingsrichtlijn vervangt geen voorgaande versie. 
 
Bij de uitvoering van certificatiewerkzaamheden is Kiwa gebonden aan de eisen, als 
opgenomen in NEN-EN-ISO17065 die in het hoofdstuk “Afspraken over de uitvoering 
van certificatie” zijn vastgelegd. 
 
Dit certificatieschema is ontworpen op basis NEN-EN-ISO17067, type 6 volgens 
artikel 5.3 van deze norm. 
 
Dit schema is ontwikkeld om vast te kunnen stellen of leveranciers en onderhouders 
leveren op basis van (CLC/TS 16763) “Services for Fire Safety Systems and Security 
systems” binnen een bepaald werkveld. 
 
 

1.3 Toepassingsgebied installatie / systeem 
De processen zijn bestemd om te worden toegepast voor het ontwerp, de levering en 
het onderhoud van installaties, die als doel hebben het realiseren van beveiliging. Het 
gaat hierbij om de volgende installaties of systemen; 
 

Installatie / systeem Proces Kwaliteit Opleiding 

Inbraakdetectie- en overvalsystemen 5.2 8  9.5.1 

Videobewakingssystemen 5.3 8 9.5.2 

(Alarm)transmissiesystemen 5.4 8 9.5.3 

Toegangscontrolesystemen 5.5 8 9.5.4 

ICT Inbraakdetectiesystemen 5.6 8 9.5.3 

Sociale beveiligingssystemen 6.1 8 9.5.5 

Automatische brandmeldinstallaties en 
ontruimingsalarminstallaties 

7.1 8 9.5.6 

Referentie tabel installatie/systeem en relevante eisen 

 
De leverancier c.q. onderhouder van de installaties / systemen kan voor de diverse 
onderdelen separaat gecertificeerd worden met een minimum van 1 
toepassingsgebied.  
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1.4 Toepassingsgebied i.r.t. beveiligingsconcept 
Bovenstaande systemen kunnen toegepast worden in beveiligingsconcepten.  
 
Concept Gebouwbeveiliging -  De beveiliging van een gebouw wordt integraal 
benaderd en de systemen moeten volgens 1 programma van eisen samenwerken om 
de gestelde beveiligingsdoelen voor het gebouw te realiseren. Afhankelijk van de 
situatie en de eisen in het programma kunnen twee of meer systemen integraal 
samenwerken. 
Indien bouwkundige maatregelen nodig zijn in het kader van een integrale beveiliging 
kan gebruik gemaakt worden van het schema K21033. 
 
Concept Terreinbeveiliging – De beveiliging van een terrein wordt integraal 
benaderd en de systemen moeten volgens 1 programma van eisen samenwerken om 
de gestelde beveiligingsdoelen voor het terrein te realiseren. Afhankelijk van de 
situatie en de eisen in het programma kunnen twee of meer systemen integraal 
samenwerken. 
Indien fysieke maatregelen nodig zijn in het kader van een integrale beveiliging kan 
gebruik gemaakt worden van het schema K21033. 
 
De concepten gebouw- en terrein beveiliging kunnen tot een gezamenlijk concept 
gerealiseerd worden, indien hier 1 programma van eisen voor is.  
Onderstaand is een schematische weergave over het gezamenlijk concept. 
 

 
 
Concept Mobiele beveiliging – De beveiliging van mobile objecten kan onderdeel 
uitmaken van het concept gebouw- of/en  terreinbeveiliging.  In het kader van 
transport beveiliging is de toepassing van mobiele beveiliging toepasbaar.  
Hier kan gebruik gemaakt worden van het schema K21024. 
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1.5 Toepassingsgebied i.r.t. sector 
De eerder genoemde systemen en concepten hebben vanuit een sector benadering 
ook een specifieke toepassing. De eerder genoemde systemen kunnen 
geïmplementeerd worden in gebouwen en terreinen en zijn per definitie toepasbaar 
aan land. 
 
De concepten kunnen verder een sector toepassing vinden vanuit de volgende eisen 
/ normen. 
 

Sector Eisen / normen 

Beveiliging  
Transport algemeen 

Specification for security management systems for the 
supply chain (ISO 28000:2007,IDT) 

 

Beveiliging  
Gebouwen & terreinen 

TAPA - Facility Security Requirements (FSR) 

Beveiliging 
Havens 

Ships and marine technology - Maritime port facility security 
assessments and security plan development  
(ISO 20858:2007,IDT) (ISPS) 

Beveiliging 
Luchthavens  

TAPA - Air Cargo Security Standards (TACSS) 
 

Beveiliging 
Wegtransport 

TAPA - Trucking Security Requirements (TSR) 

 
Toelichting; Het gebruik van de beveiligingssystemen en concepten maakt de route 
om te komen tot een certificatie door Kiwa op basis van bovenstaande eisen/ normen 
eenvoudig. 
 

1.6 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten  
Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden 
overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van dit schema wordt voldaan, zal 
moeten worden aangetoond dat deze zijn opgesteld door een instelling die voldoet 
aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: 

• NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria;  

• NEN-EN-ISO/IEC 17020 voor inspectie-instellingen;  

• NEN-EN ISO/IEC 17065 voor certificatie-instellingen die producten certificeren;  

• NEN-EN ISO/IEC 17021 voor certificatie-instellingen die systemen certificeren;  

• NEN-EN-ISO/IEC 17024 voor certificatie-instellingen die personen certificeren.  
De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een 
accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst 
van wederzijdse acceptatie heeft gesloten.  
Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor dit schema vereiste 
onderzoek.  
Indien geen accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, zal de certificatie-instelling 
zelf verifiëren of aan de accreditatienorm is voldaan, of het desbetreffende onderzoek 
opnieuw zelf (laten) uitvoeren. 

1.7 Kwaliteitsverklaring 
De op basis van dit certificatieschema af te geven kwaliteitsverklaringen worden 
aangeduid als Kiwa-procescertificaat. 
Het model van deze kwaliteitsverklaring is als bijlage bij dit schema opgenomen. 
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2 Terminologie 

2.1 Definities 
In deze beoordelingsrichtlijn zijn de volgende termen en definities van toepassing: 

• Certificatieschema: de in het College van Deskundigen gemaakte afspraken 
over het onderwerp van certificatie. 

• College van Deskundigen: het College van Deskundigen “Security”; 

• Leverancier: de partij die er voor verantwoordelijk is dat processen bij 
voortduring voldoen aan de eisen waarop de certificatie is gebaseerd; 

• IKB-schema: een beschrijving van de door de leverancier uitgevoerde 
kwaliteitscontroles, als onderdeel van zijn kwaliteitssysteem. 

• Toelatingsonderzoek: het onderzoek om vast te stellen dat aan alle in dit 
schema gestelde eisen wordt voldaan, 

• Controleonderzoek: het onderzoek dat na certificaatverlening wordt uitgevoerd 
om vast te stellen dat de gecertificeerde processen bij voortduring aan de in dit 
schema gestelde eisen voldoen, daarbij is tevens aangegeven met welke 
frequentie controleonderzoek door Kiwa zal worden uitgevoerd. 

 
Opmerking 
In de onderzoeksmatrix is samengevat welk onderzoek zal worden uitgevoerd 
door Kiwa bij de toelating en bij controles, en met welke frequentie het 
controleonderzoek zal worden uitgevoerd. 

 

• Procescertificaat: een document waarin Kiwa verklaart dat een proces bij 
voortduring geacht wordt te voldoen aan de in het certificaat vastgelegde 
processpecificatie. 

2.2 Definities specifiek 
• Alarmmelding; Automatisch gegenereerd signaal vanuit een alarm- en/of 

volgsysteem naar een PAC; 

• Alarmontvangst systeem; het systeem (hard –en software) vanaf de externe 
verbinding (koper, glasvezel, straal, enz.) waarop de alarmen daadwerkelijk 
binnenkomen. 

• Alarmtransmissie; Het overbrengen van een alarmmelding tussen een 
vast/mobiel object/persoon naar een PAC; 

• Beveiliging; Geheel van producten en bijbehorende diensten, zoals 
omschreven in deze regeling, dat bepalend is als een keten met als doel een 
alarmmelding te realiseren en de hierbij bijbehorende informatie beschikbaar te 
maken in de gedefinieerde situatie om alarmopvolging door politie of private 
hulpdiensten afdoende te kunnen initiëren. Beveiliging is een manier om 
risico's te verminderen en beheersbaar te maken en de veiligheid te verhogen; 

• Netwerk exploitant; telecommunicatie organisatie, die het netwerk en de 
verbinding voor vaste en draadloze telecommunicatie verzorgt; 

• PAC; Particuliere Alarm Centrale als bedoeld in de Wpbr;  

• Reactietijd; het tijdsverloop tussen het eerste moment waarop de melding op 
het scherm van de centralist verschijnt en beschikbaar is voor afhandeling en 
het moment waarop de eerste alarmopvolging (belpoging) door de centralist 
wordt ondernomen; 

• Veiligheid; Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets onder alle 
omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip veiligheid bestaat zowel 
rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden 
toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. 

• Verbinding; Verbinding tussen het systeem van de eindgebruiker en de PAC 
via 1 of meerdere telecommunicatie providers; 

• Wbp; Wet bescherming persoonsgegevens; 
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• Wpbr; Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. 

• Cameraplan: Gedocumenteerde ontwerp van het videobewakingsysteem, 
overzicht van de transmissiepaden en de gebruikte producten.  

• Leverancier beveiligingssystemen: Organisatie die onder certificaat 
beveiligingssystemen aanbied op basis van dit schema. 

• Videosysteem; een opname en registratiesysteem van videobeelden. Zie 
vorige opmerking wat niet toegankelijk is voor derden; 

• Leverancier het bedrijf dat conform dit schema is gecertificeerd. 

• PD VSS: Projecteringsdeskundige videobewakingssystemen 

• TBV: technicus beveiligingsinstallaties. 

• MBV: monteur beveiligingsinstallaties. 

• ID CCTV: installatie deskundige videobewakingsystemen. 

• Waarnemen, Herkennen en Identificeren: functies zoals gedefinieerd is 
paragraaf 3.1 van EN-IEC 62676-4. 

• VSS: video surveillance systeem / videobewakingsysteem. 

• PD: Projecteringsdeskundige BMI. 

• OD: Onderhoudsdeskundige BMI. 

• ID: Installatiedeskundige BMI. 

• MBO – 4 niveau; persoon die zelfstandig specialistische, uitvoerende taken kan 
verrichten zoals het monteren van beveiligingsinstallaties. Deze persoon is 
projectverantwoordelijk en moet toezicht houden op overig uitvoerend 
personeel. 

• MBO – 2 niveau; persoon die uitvoerende taken kan verrichten zoals het 
monteren van een beveiligingsinstallaties onder toezicht van een persoon met 
een MBO – 4 niveau. 
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3 Procedure voor het verkrijgen van een 
kwaliteitsverklaring 

3.1 Toelatingsonderzoek 
Het uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze 
beoordelingsrichtlijn opgenomen (product)eisen inclusief beproevingsmethoden en 
omvatten, afhankelijk van de aard van het te certificeren product: 

• Onderzoek, om vast te stellen of de producten (installaties) voldoen aan de 
product- en/of prestatie-eisen; 

• Beoordeling van het voortbrengingsproces om te komen tot de levering of het 
onderhoud van de installaties; 

• Beoordeling van het kwaliteitssysteem van de organisatie en het kwaliteitsplan 
behorende bij het voortbrengingsproces; 

• Toetsing op de aanwezigheid en het functioneren van de overige vereiste 
procedures. 

3.2 Omvang beoordeling toelatingsonderzoek 
Er worden twee (2) installatie / systemen beoordeeld. Van deze installaties / 
systemen worden de dossiers gecontroleerd waarbij het totale toepassingsgebied 
moet worden beoordeeld. Te weten:  
- Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) van een installatie / systeem 
- Het opstellen van een installatieplan van het systeem 
- Het installeren van een installatie / systeem 
- Het opleveren van een installatie / systeem 
- Het onderhouden van een installatie / systeem 

3.3 Certificaatverlening 
Na afronding van het toelatingsonderzoek worden de resultaten voorgelegd aan de 
beslisser. Deze beoordeelt de resultaten en stelt vast of het certificaat kan worden 
verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken nodig zijn voordat het 
certificaat kan worden verleend. 
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4 Proces 

4.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan de processen moeten voldoen.  
 
In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van het primaire proces om te 
komen tot een gecertificeerd camerasysteem.  
 

Input  Processtappen  Output  Proceseigenaar 

       

• Functionele en prestatie-eisen; 

• Van toepassing zijnde eisen uit wet- 
en regelgeving; 

• Wanneer van toepassing, informatie 
afgeleid van eerdere, vergelijkbare 
ontwerpen; en 

• Andere eisen die essentieel zijn voor 
ontwerp en ontwikkeling. 

 

PVE OPSTELLEN 

 
 

• Programma van Eisen 
 
 

 

Controle of uitvoering door 
de gecertificeerd leverancier 
op basis van dit schema 

   

        

• Programma van Eisen  
 

 

INSTALLATIEPLAN 

 

Plan 

• Inbraakdetectie fysiek / 
ICT 

• Camerabeveiliging 

• Toegangscontrole 

• Alarmcommunicatie 

• Branddetectie 

 

Controle of uitvoering door 
de gecertificeerd leverancier 
op basis van dit schema 

   

        

• Installatieplan 

 

INSTALLEREN 

 

• Installatie 

 

Controle of uitvoering door 
de gecertificeerd leverancier 
op basis van dit schema 

   

        

• Installatie 

 

OPLEVEREN 
 

 

• Rapport van Oplevering 

• Certificaat 

 

Controle of uitvoering door 
de gecertificeerd leverancier 
op basis van dit schema 

   

        

• Onderhoudsovereenkomst 

• Certificaat 

 

 
ONDERHOUD  

 

 

• Rapport van Onderhoud 

• 1 x per 5 jaar certificaat 

 

Controle of uitvoering door 
de gecertificeerd leverancier 
op basis van dit schema 
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5 Eisen proces Security 

5.1 Algemeen Security 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan uitgevoerde werkzaamheden 
moeten voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan. 

5.2 Specifieke eisen Inbraakdetectie- en overvalsystemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis van NPR-CLC/TS 50131-7; Alarmsystemen; Inbraak- en overvalsystemen - 
Deel 7: Richtlijnen voor de toepassing.  

5.2.1 Ontwerp van het systeem 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van hoofdstuk 7 van NPR-
CLC/TS 50131-7. De bijlagen annex B, C, D, E, F en G van deze norm zijn van 
toepassing in het maken van het ontwerp. Er moet een ontwerpdocument zijn wat 
voldoen aan deze norm. 
De bepaling van de “Security Grade” van de componenten in het systeem moet 
plaatsvinden op basis van hoofdstuk 4 van NPR-CLC/TS 50131-7. 
De bepaling van de “Environmental Classification” van de componenten in het 
systeem moet plaatsvinden op basis van hoofdstuk 5 van NPR-CLC/TS 50131-7. 
Bij de keuze van de componenten moet rekening gehouden worden met de 
comptabiliteit van de componenten onderling.  
Bij het ontwerp moet rekening gehouden worden met het voorkomen van ongewenste 
meldingen volgens hoofdstuk 6.3 van  NPR-CLC/TS 50131-7. 
Om te komen tot een goed ontwerp wat tegemoet komt aan de verwachtingen van de 
klant moet gewerkt worden volgens hoofdstuk 6.9 van NPR-CLC/TS 50131-7. 
Het ontwerp moet aantoonbaar geaccordeerd zijn door opdrachtgever. 
 
Het is ook mogelijk om met de klant de risico’s en de maatregelen af te stemmen op 
basis van een ander risicomodel. Dit moet duidelijk vastgelegd zijn in het afgestemde 
opdrachtdocument met de klant. Andere documenten zijn bijvoorbeeld; 

- Vernieuwde risico klasse indeling (VRKI); 
- NEN8131; Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen - Systeem- 

en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen, gebaseerd op de Europese 
normen voor inbraak- en overvalalarmsystemen. 

 

5.2.2 Componenten in het systeem 
De componenten die worden toegepast in het systeem moeten voldoen aan “EN 
50131-1: Alarm systems – Intrusion and hold-up systems – Part 1: System 
requirements” en de productnormen die hier op aangesloten zijn. 
 
De alarmcommunicatie componenten moeten voldoen aan de “EN50136-1: Alarm 
systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements 
for alarm transmission systems” en de productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA - accreditatie. De leverancier van het systeem moet de geldige 
productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben van het te leveren 
component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem.  
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5.2.3 Het samenstellen en leveren van het systeem 
Het samenstellen en leveren van het systeem moet plaatsvinden volgens 
hoofdstukken 8, 9, 10 en 11 van NPR-CLC/TS 50131-7. 
De leverancier moet een conformiteitsverklaring afgeven over zijn levering van het 
systeem volgens deze richtlijn volgens de specificaties van de certificatie-instelling. 

5.2.4 Alarmcommunicatie 
Het systeem moet zijn storings- en alarmmeldingen doorsturen op basis van de norm 
“EN50136-1: Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: 
Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen. 
 
Voor de doormeldingen zijn er twee verantwoordelijkheids klassen, te weten; 
1.Verificatie van de prestatie + netwerk + melding + proactie + rapportage. 
2.Verificatie van de prestatie + melding + rapportage. 
Deze dienst moet onder certificaat aangeboden worden op basis van BRL-K21030 
“Certification of Alarm Transmission Systems (ATS)”. 
 
De alarmdoormelding moet doorgestuurd worden aan een alarmcentrale die voldoet 
aan EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig 
productcertificaat heeft onder EA – accreditatie en de geldende Wpbr-wetgeving. De 
wetgeving stuurt in deze ook ISO/IEC27001 “Beveiliging van Informatie en 
Communicatie Technologie” aan. De signalen kunnen ook doorgestuurd worden aan 
een alarmcentrale die aantoonbaar voldoet aan het PAC-schema. 
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 

5.2.5 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 

5.2.6 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden volgens hoofdstuk 13 van NPR-
CLC/TS 50131-7. Onderdeel van het onderhoud is een controle op de werking van de 
alarmcommunicatie. De onderhouder moet een conformiteitsverklaring afgeven over 
zijn werkzaamheden aan het systeem volgens deze richtlijn volgens de specificaties 
van de certificatie-instelling. 
 
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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5.3 Specifieke eisen Videobewakingssystemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis van EN-IEC 62676-4; Videobewakingssystemen voor gebruik in 
beveiligingstoepassingen - Deel 4: Richtlijnen voor de toepassing.  
 
Dit onderdeel is bedoeld voor leveranciers van Videosystemen die qua  beeldgrootte 
en beeldkwaliteit de volgende functies kunnen leveren: 
Waarnemen, Herkennen  en Identificeren  
 
De leverancier van de camerasystemen kunnen worden gecertificeerd voor: 
Scope A, Waarnemen , Herkennen, Identificeren. 
Scope B. Waarnemen. 
 
Deze systemen kenmerken zich door eenduidigheid in de eisen die de klant stelt in 
de prestatie van een camerasysteem.  
De camerasystemen kunnen zowel in binnenruimten als buiten- zijn geplaatst. Verder 
is het afhankelijk van de opdrachtgever of en zo ja op welke wijze de systemen alleen 
op privaat gebied worden gerealiseerd dan wel op publiek terrein. 
 
Hierbij zijn de volgende aspecten van toepassing voor de levering en nazorg van 
camerasystemen: 
- Het opstellen van een Programma van Eisen (PvE) van een camerasysteem 
- Het opstellen van een Cameraplan van een camerasysteem 
- Het installeren van camerasysteem 
- Het in bedrijf stellen en opleveren van een camerasysteem 
- Het onderhouden van een camerasysteem 
 
Alle bovengenoemde aspecten worden gezien als een totaalpakket en kunnen niet 
als deelcertificaten worden toegekend aan bedrijven. 
Het betreft camerasystemen op zowel privaat gebied als openbaar gebied. 
 
Opmerking: de beoordelingsrichtlijn is bedoeld voor twee toepassingen te weten: 

- waarnemen, herkennen en identificeren of  
- alleen de toepassing waarnemen.  
Voor deze beperkte toepassing “waarnemen” voorziet het schema niet in kwaliteitsborging van 
videosystemen met uitgebreidere toepassingen, waarbij metingen en berekeningen moeten worden 
uitgevoerd op basis van NEN-EN-IEC 62676-4 voor het bepalen van de beeldgrootte en 
beeldkwaliteit. 

5.3.1 PvE Opstellen 
Het gecertificeerde bedrijf dient inzichtelijk te maken welke eisen de opdrachtgever 
stelt aan het camerasysteem. Hierbij gelden onderstaande uitgangspunten: 
- De omvang van het camerasysteem (zichtvelden, de wijze van transmissie, 

opname apparatuur en beeldschermen); 
De functie van het camerasysteem te weten; Waarnemen, Herkennen en 
Identificeren, verder kunnen hier ook speciale functies in opgenomen worden 
zoals in tabel 3 van EN-IEC 62676-4 is opgenomen; 

- De afbakening van de locatie waarvoor het camerasysteem bedoeld is; 
- De uitgangssituatie van de verlichting waaronder het camerasysteem dient te 

functioneren; 
- De specifieke omstandigheden waaronder het camerasysteem dient te 

functioneren. Dit geldt met name voor de camerasystemen die buiten zijn 
geïnstalleerd.  
 

Hiertoe stelt het gecertificeerde bedrijf een Programma van Eisen (PvE) op. 
In de uitwerking van het PvE geldt het onderstaande: 
- Het PvE moet worden opgesteld door gekwalificeerde personen,  
de z.g. PvE-opsteller. 
- De PvE-Opsteller dient minimaal één locatiebezoek te brengen op de locatie 

waar het camerasysteem in later stadium fysiek wordt geïnstalleerd. 
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Opmerking: Het aantoonbaar maken van het bezoek op locatie dient te geschieden d.m.v. 
camerabeeld  van de beoogde zichtvelden en plaatsen waar de camera’s worden geplaatst.  

- Het PvE kent een vaste volgorde van minimaal verplichte onderwerpen op basis 
van een vastgesteld sjabloon.  Het model sjabloon van het PvE is bij Kiwa 
aanwezig. Dit sjabloon moet worden gebuikt. Wijzigingen in de lay-out zijn 
toegestaan echter de inhoud van het PVE dient onveranderd te worden 
overgenomen. 

- De uitkomst van het PvE is een ingevuld (digitaal) document; ondertekent door 
de PvE- opsteller, de opdrachtgever en indien van toepassing de verzekeraar.   

 
Op het PvE brengt de VSS Installateur het certificatiemerk aan. Dit wordt zichtbaar 
aangebracht  aan de voorzijde van het PvE. 
 

5.3.2 Ontwerp van het systeem / systeem 
Eisen “Waarnemen” 
Het gecertificeerde bedrijf moet op basis van het PvE het Cameraplan opstellen. Het 
Cameraplan omvat minimaal: 
- Informatie over de toe te passen (samengestelde) producten, aansluitschema’s, 

productspecificaties, productcertificaten, CE-verklaringen etc.  
- De projectie van het camerasysteem. Een plattegrond waarop de camera’s zijn 

gesitueerd, en wat het zichtveld is die de camera’s uitkijken. Dit dient per camera 
te worden omschreven.  

- Inzicht verschaffen over de transmissiepaden tussen camera’s en centrale 
apparatuur waaronder de opname apparatuur. Voor de transmissiepaden zullen 
de normen in hoofdstuk 8 meegenomen moeten worden.  

- Een sjabloon van het cameraplan is bij Kiwa voorhanden. 
 
Het bedrijf dient een projectietekening (2-D) te maken van het totale systeem.  
Op de tekening moet iedere camera met bijbehorende zichtveld worden aangegeven. 
De camera’s dienen uniek te zijn genummerd. De tekening hoeft niet op schaal maar 
dit verdient wel de voorkeur. De afmetingen van de zichtvelden moeten wel op 
tekening worden aangegeven.   
 
Per camera dient ‘’in tekst’’ het doel van de camera te worden genoteerd. 
 
De projectietekening wordt voorzien van: 

- Naam opsteller projectering 
- Naam installatiebedrijf 
- Datum + versie 
- Uniek kenmerk/documentnummer 

Op de projectietekening brengt de installateur het certificatiemerk aan. Dit wordt 
fysiek aangebracht op de 2-D tekening; zichtbaar aan de voorzijde. 
 
Het bedrijf dient de transmissiepaden inzichtelijk te maken van het systeem zelf op 
het bewaakte / beveiligde object. Dat geldt per camera tot aan de centrale 
apparatuur.  
Opmerking: Dit zijn zowel de bekabelde systemen als de draadloze systemen. Zie 
eerdere opmerking over centrale apparatuur 
 
Inzicht kan gegeven worden aan de hand van een blokschema of worden opgenomen 
in het PVE.  
 
Het document dat wordt opgesteld wordt voorzien van: 

- Naam opsteller  
- Naam installatiebedrijf 
- Datum + versie 
- Uniek kenmerk/documentnummer 
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Extra eisen “Herkennen en Identificeren” 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van hoofdstuk 4 tot en met 
11 van EN-IEC 62676-4. De bijlagen van deze norm zijn van toepassing in het maken 
van het ontwerp. Er moet een ontwerpdocument zijn wat voldoen aan deze norm. 
De bepaling van de “Security Grade” van de componenten in het systeem moet 
plaatsvinden op basis van hoofdstuk 4.2.2 van deze norm. 
Bij de keuze van de componenten moet rekening gehouden worden met de 
comptabiliteit van de componenten onderling.  
Het ontwerp moet aantoonbaar geaccordeerd zijn door opdrachtgever. 
 
Het is ook mogelijk om met de klant de risico’s en de maatregelen af te stemmen op 
basis van een ander risicomodel. Dit moet duidelijk vastgelegd zijn in het afgestemde 
opdrachtdocument met de klant. 

5.3.3 Componenten in het systeem 
De componenten die worden toegepast in het systeem moeten voldoen aan de 
systeem eisen in “EN-IEC 62676-4”. 
 
De alarmcommunicatie componenten moeten voldoen aan de “EN50136-1: Alarm 
systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements 
for alarm transmission systems” en de productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA - accreditatie. De leverancier van het systeem moet de geldige 
productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben van het te leveren 
component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem.  

5.3.4 Het samenstellen en leveren van het systeem 
Het samenstellen en leveren van het systeem moet plaatsvinden volgens 
hoofdstukken 13 tot en met 16 van “EN-IEC 62676-4”. 
De leverancier moet een conformiteitsverklaring afgeven over zijn levering van het 
systeem volgens deze richtlijn volgens de specificaties van de certificatie-instelling. 

5.3.5 Alarmcommunicatie 
Het systeem moet zijn storings- en alarmmeldingen doorsturen op basis van de norm 
“EN50136-1: Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: 
Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen. 
 
Voor de doormeldingen zijn er twee verantwoordelijkheids klassen, te weten; 
1.Verificatie van de prestatie + netwerk + melding + proactie + rapportage. 
2.Verificatie van de prestatie + melding + rapportage. 
Deze dienst moet onder certificaat aangeboden worden op basis van BRL-K21030 
“Certification of Alarm Transmission Systems (ATS)”. 
 
De alarmdoormelding moet doorgestuurd worden aan een alarmcentrale die voldoet 
aan EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig 
productcertificaat heeft onder EA – accreditatie en de geldende Wpbr-wetgeving. De 
wetgeving stuurt in deze ook ISO/IEC27001 “Beveiliging van Informatie en 
Communicatie Technologie” aan.  
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 
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5.3.6 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 
 

Tijdens het opleveren van het camerasystemen dient het bedrijf minimaal 

onderstaande controles uit te voeren: 

- Er zijn beelden (alle cameraposities geven beeld in de zichtvelden op 

tijdvakken conform PvE) 

- De beelden zijn scherp gesteld (dag/nachtinstellingen) 

- De zichtvelden zijn vrij van obstakels en invloeden van buitenaf (verlichting) 

- De camera’s zijn deugdelijk gemonteerd 

- De transmissiepaden zijn inzichtelijk (verantwoordelijkheden, 

systeembeschikbaarheid, providers, contracten i.r.t. de levering etc. zijn 

afgestemd met opdrachtgever) 

- De opslagcapaciteit is conform PvE en tenminste 3 dagen  

- De kwaliteit van de opgeslagen beelden is van een geaccepteerd niveau 

vergeleken met die van de live beelden (frames per seconde / 

compressietechniek) 

 
Na vaststelling dat alle controles een positief resultaat hebben kan de installateur het 
camerasysteem opleveren en overdragen aan de opdrachtgever. 
 
Het opleveren van het camerasysteem dient plaats te vinden aan de hand van een 
Rapport van Oplevering.  
Opmerking: In het rapport van opleveren zijn ook minimaal de controlepunten opgenomen zoals hierboven 
genoemd. 
 

Het bedrijf verstrekt – na een positief rapport van oplevering aan de opdrachtgever: 
- PvE 
- Het definitieve geaccordeerde Cameraplan 
- Het rapport van oplevering 
- Onderhoudscontract 
- Eventuele randvoorwaarden en gebruiksaanwijzingen die behoren bij het 

camerasysteem of onderdelen ervan 

 
Na oplevering en bij goedkeuring van het systeem dient de gecertificeerde 
leverancier een certificaat af te geven voor de klant via het registratiesysteem van 
Kiwa. Het certificaat heeft een geldigheid van een jaar. Mits jaarlijks onderhouden 
heeft  dit een geldigheid van 5 jaar. 
 Hierin wordt de 1e aanmelding van activiteiten gedaan en tevens wordt hier de 
afmelding gedaan als het werk gereed is.  
 

5.3.7 Het onderhouden van het systeem 
Eisen “Waarnemen” 

Om de optimale werking van het camerasysteem te garanderen dient er periodiek 

onderhoud plaats te vinden.  Het bedrijf  sluit daartoe met de opdrachtgever een 

overeenkomst af voor onderhoud. 

 
Onderhoud moet worden uitgevoerd met de juiste meetmiddelen door gekwalificeerde 
personen. De registraties van het onderhoud worden vastgelegd in een Rapport van 
Onderhoud. 

 

Bij de start van het onderhoud controleert het bedrijf het certificaat van het 

betreffende systeem. Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens het 

onderhoudsschema dat behoort bij het betreffende camerasysteem. Software 
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updates van de apparatuur moeten opgenomen zijn in het onderhoudsschema. Het 

schoonmaken en reinigen van het camerasysteem vallen hier ook onder. 

 

Onderhoud vindt verder plaats door vast te stellen dat het camerasysteem niet 

is/wordt gewijzigd of uitgebreid. Wijzigingen en uitbreidingen (van delen) van het 

systeem moeten als een nieuwe installatie worden beoordeeld. 

 

Bij onderhoud worden alle controles en metingen gecontroleerd conform de 

oplevering. 

 

Alle beoordelingen moeten een positief resultaat hebben. In geval er één afwijking 

wordt vastgesteld moet het camerasysteem binnen specificatie worden gebracht en 

volledig conform het ontwerp worden gecontroleerd met een positief resultaat voordat 

tot oplevering kan worden overgegaan. 

 

Een camerasysteem zonder certificaat, een wijziging of uitbreiding van het 

camerasysteem wordt behandeld als een nieuwe installatie van dit schema. 
 
Extra eisen “Herkennen en identificeren” 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden volgens hoofdstuk 17 van “EN-
IEC 62676-4”. Onderdeel van het onderhoud is een controle op de werking van de 
alarmcommunicatie. De onderhouder moet een conformiteitsverklaring afgeven over 
zijn werkzaamheden aan het systeem volgens deze richtlijn volgens de specificaties 
van de certificatie-instelling. 
 
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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5.4 Specifieke eisen Alarmcommunicatiesystemen / transmissiesystemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis “EN50136-1: Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - 
Deel 1: Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen. 

5.4.1 Ontwerp van het systeem 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van “EN50136-1: 
Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: Algemene 
eisen voor alarmtransmissiesystemen”.  
 
Voor de doormeldingen zijn er twee verantwoordelijkheidsklassen, te weten; 
1.Verificatie van de prestatie + netwerk + melding + proactie + rapportage. 
2.Verificatie van de prestatie + melding + rapportage. 
Deze dienst moet onder certificaat aangeboden worden op basis van BRL-K21030 
“Certification of Alarm Transmission Systems (ATS)”. 
 
De alarmdoormelding moet doorgestuurd worden aan een alarmcentrale die voldoet 
aan EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig 
productcertificaat heeft onder EA – accreditatie en de geldende Wpbr-wetgeving. 
 
Voor brandmeldinstallaties is hierbij EN54-21, “Automatische brandmeldinstallaties - 
Deel 21: Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen” van toepassing. 
 
Voor sociale alarmering is hierbij CLC/TS 50134-7, “Alarm systemen - Sociale 
alarmering systemen - deel 7: Richtlijnen voor de toepassing” van toepassing. 
 
Voor videobewakingssystemen is hierbij EN-IEC 62676-4, “Videobewakingssystemen 
voor gebruik in beveiligingstoepassingen - Deel 4: Richtlijnen voor de toepassing” van 
toepassing. 
 
Voor toegangscontrolesystemen is hierbij EN 50133-7, “Alarm systemen – 
Toegangscontrole systemen voor toepassing in de beveiliging – Deel 7 7: Richtlijnen 
voor de toepassing” van toepassing. 

5.4.2 Componenten in het systeem 
De alarmcommunicatie componenten moeten voldoen aan de “EN50136-1: Alarm 
systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements 
for alarm transmission systems” en de productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA - accreditatie. De leverancier van het systeem moet de geldige 
productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben van het te leveren 
component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem. 

5.4.3 Het samenstellen en leveren van het systeem 
Het samenstellen en leveren van het systeem moet plaatsvinden volgens “EN50136-
1: Alarm systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General 
requirements for alarm transmission systems”. Verder moeten de ontwerp normen 
toegepast worden voor de specifieke toepassing zoals genoemd in dit schema. 
 
NPR 8136 ‘Alarmtransmissie over IP-netwerken’ geeft handreikingen aangaande het 
samenstellen van dit soort installaties. 
 
Voor de doormeldingen zijn er twee verantwoordelijkheidsklassen, te weten; 
1.Verificatie van de prestatie + netwerk + melding + proactie + rapportage. 
2.Verificatie van de prestatie + melding + rapportage. 
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Deze dienst moet onder certificaat aangeboden worden op basis van BRL-K21030 
“Certification of Alarm Transmission Systems (ATS)”. 
 
De alarmdoormelding moet doorgestuurd worden aan een alarmcentrale die voldoet 
aan EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig 
productcertificaat heeft onder EA – accreditatie aangevuld met de van toepassing 
zijnde scope en de geldende Wpbr-wetgeving. 
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 

5.4.4 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 

5.4.5 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op basis van de van toepassing 
zijnde normen in dit schema en de voorschriften van de fabrikant van de 
componenten van het systeem. 
  
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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5.5 Specifieke eisen Toegangscontrolesystemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis van “IEC 60839-11-2:2014: Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - 
Deel 11-2: Elektronische toegangsbewakingssystemen - Toepassingsrichtlijn”. 

5.5.1 Ontwerp van het systeem 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van “IEC 60839-11-2:2014: 
Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-2: Elektronische 
toegangsbewakingssystemen - Toepassingsrichtlijn”. 

5.5.2 Componenten in het systeem 
De componenten moeten voldoen aan relevante eisen in de Europese norm de “IEC 
60839-11-1: 2013: Alarm and electronic security systems -Part 11-1: Electronic 
access control systems - System and components requirements” en de 
productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA – accreditatie, waar deze voorhanden zijn. De leverancier van het 
systeem moet de geldige productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben 
van het te leveren component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem. In overige gevallen moeten de 
specificaties afgestemd zijn met de afnemer en geschikt voor hun toepassing zijn. 

5.5.3 Het samenstellen en leveren van het systeem 
Het samenstellen en leveren van het systeem moet plaatsvinden “IEC 60839-11-
2:2014: Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-2: Elektronische 
toegangsbewakingssystemen - Toepassingsrichtlijn”. Verder moeten de ontwerp 
normen toegepast worden voor de specifieke toepassing. 
 
De openstelling op afstand moet plaatsvinden door een alarmcentrale die voldoet aan 
EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig productcertificaat 
heeft onder EA – accreditatie aangevuld met de van toepassing zijnde scope en de 
geldende Wpbr-wetgeving. 
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 

5.5.4 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 

5.5.5 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op basis van de van toepassing 
zijnde normen in dit schema en de voorschriften van de fabrikant van de 
componenten van het systeem. 
  
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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5.6 Specifieke eisen ICT Inbraakdetectie systemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis “Information technology - Security techniques - Selection, deployment and 
operations of intrusion detection systems (IDPS) (ISO/IEC 27039:2015 (Cor. 2016-
05), IDT). 

5.6.1 Ontwerp van het systeem 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van “Information technology 
- Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion detection 
systems (IDPS) (ISO/IEC 27039:2015 (Cor. 2016-05), IDT)” 

5.6.2 Componenten in het systeem 
De alarmcommunicatie componenten moeten voldoen aan de “Information 
technology - Security techniques - Selection, deployment and operations of intrusion 
detection systems (IDPS) (ISO/IEC 27039:2015 (Cor. 2016-05), IDT)” en de 
productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA - accreditatie. De leverancier van het systeem moet de geldige 
productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben van het te leveren 
component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem. 

5.6.3 De transmissie van alarmen 
De doormeldingen moeten onder certificaat aangeboden worden op basis van BRL-
K21030 “Certification of Alarm Transmission Systems (ATS)”. 
 
De 1e lijns-alarmdoormelding moet doorgestuurd worden aan een alarmcentrale die 
voldoet aan EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig 
productcertificaat heeft onder EA – accreditatie aangevuld met de van toepassing 
zijnde scope en de geldende Wpbr-wetgeving. 
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 

5.6.4 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 

5.6.5 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op basis van de van toepassing 
zijnde normen in dit schema en de voorschriften van de fabrikant van de 
componenten van het systeem. 
  
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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6 Eisen proces Social Security 

6.1 Algemeen Social Security 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan uitgevoerde werkzaamheden 
moeten voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan. 

6.2 Specifieke eisen Sociale alarmsystemen 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op 
basis “CLC/TS 50134-7: Alarm systems - Sociale alarm systeem - Part 7: 
Application guidelines”. 

6.2.1 Ontwerp van het systeem 
Het ontwerp van het systeem moet plaatsvinden op basis van “EN 50134-1: 
Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen – Deel 1: Systeemeisen”. 

6.2.2 Componenten in het systeem 
De componenten moeten voldoen aan relevante eisen in de Europese norm de “EN 
50134-1: Alarmsystemen - Sociale alarmsystemen – Deel 1: Systeemeisen” en de 
productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA – accreditatie, waar deze voorhanden zijn. De leverancier van het 
systeem moet de geldige productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben 
van het te leveren component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in het systeem. In overige gevallen moeten de 
specificaties afgestemd zijn met de afnemer en geschikt voor hun toepassing zijn. 

6.2.3 Het samenstellen en leveren van het systeem 
Het samenstellen en leveren van het systeem moet plaatsvinden “CLC/TS 50134-7: 
Alarm systems - Sociale alarm systeem - Part 7: Application guidelines”. Verder 
moeten de ontwerp normen toegepast worden voor de specifieke toepassing. 
 
De openstelling op afstand moet plaatsvinden door een alarmcentrale die voldoet aan 
EN50518; “Monitoring en alarm ontvangstcentrales” en een geldig productcertificaat 
heeft onder EA – accreditatie aangevuld met de van toepassing zijnde scope en de 
geldende Wpbr-wetgeving. 
 
Er moet een opleverinstructie en -registratie zijn voor het installeren en het instellen 
van het systeem samen met de meldkamer . 

6.2.4 Overdracht en instructie 
De leverancier moet het systeem overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van het systeem. 

6.2.5 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van het systeem moet plaatsvinden op basis van de van toepassing 
zijnde normen in dit schema en de voorschriften van de fabrikant van de 
componenten van het systeem. 
  
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van het systeem nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
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Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of het systeem. 
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7 Eisen proces Fire Safety 

7.1 Algemeen Fire Safety 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen, waaraan uitgevoerde werkzaamheden 
moeten voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen 
wordt voldaan. 

7.2 Specifieke eisen Automatische brandmeldinstallatie/systeem 
Het ontwerp, de levering en het onderhoud van de installatie moet plaatsvinden op 
basis van CEN/TS 54-14. Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14:  
Richtlijnen voor het projecteren, ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en 
Onderhoud.  
Binnen dit werkveld zijn er drie onderdelen / partijen te herkennen, te weten: 

- Installateur Brandmeldinstallatie;  
- Leverancier Brandmeldsysteem; 
- Onderhouder Brandmeldsysteem. 

 
Toelichting;  het aanpassen c.q. uitbreiden op de bestaande brandmeldinstallatie 
wordt gezien als levering rekening houdend met systeem compatibiliteit van het 
geheel.  In dit schema wordt er van uitgaan van dat de installateur in deze als 
(hoofd)aannemer kan functioneren. 
 

7.2.1 Ontwerp van de installatie / systeem 
Het ontwerp van de installatie moet plaatsvinden op basis van hoofdstuk 11, van 
NEN2535, Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en 
kwaliteitseisen en projectierichtlijnen.  
 
Het ontwerp van het brandmeldsysteem is de verantwoordelijkheid van een 
Branddetectiebedrijf en moet voldoen aan NEN2535, Brandveiligheid van gebouwen - 
Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen.  
 
Het ontwerp voor woongebouwen moet plaatsvinden op basis van NEN2555, 
Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor woonfuncties. 

7.2.2 Componenten in de installatie/systeem 
De componenten die worden toegepast in de installatie moeten voldoen aan 
hoofdstuk 5 van NEN2535, Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - 
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen. 
 
De alarmcommunicatie componenten moeten voldoen aan de “EN50136-1: Alarm 
systems - Alarm transmission systems and equipment - Part 1: General requirements 
for alarm transmission systems” en de productnormen die hier op aangesloten zijn.   
 
De componenten moeten zijn voorzien van een geldig productcertificaat onder 
geldige EA - accreditatie. De leverancier van de installatie moet de geldige 
productcertificaat van de componenten in zijn bezit hebben van het te leveren 
component en desgevraagd kunnen overleggen. 
De leverancier moet vaststellen of het toepassingsgebied van het product 
overeenkomt met de toepassing in de installatie. 
 
NEN2555 verwijst in deze naar EN14604 als norm voor componenten. 
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7.2.3 Het samenstellen en leveren van de installatie / systeem 
Het samenstellen en leveren van de installatie moet plaatsvinden volgens NEN2535, 
Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen 
en projectierichtlijnen. 
 
De leverancier van de installatie en het systeem moet een conformiteitsverklaring 
afgeven over zijn levering van de installatie volgens deze richtlijn volgens de 
specificaties van de certificatie-instelling. 

7.2.4 Alarmcommunicatie 
Zie 4.2.4. van deze richtlijn en EN54-21, Automatische brandmeldinstallaties - Deel 
21: Doormeldapparatuur voor alarm- en storingsmeldingen. 

7.2.5 Overdracht en instructie 
De leverancier moet de installatie overdragen aan zijn opdrachtgever en deze 
overdracht vastleggen. Onderdeel van deze overdracht is een instructie aan de 
opdrachtgever over de toepassing en het gebruik van de installatie. 

7.2.6 Het onderhouden van het systeem 
Het onderhoud van de installatie moet plaatsvinden op basis van NPR-CEN/TS 54-
14. Automatische brandmeldinstallaties - Deel 14: Richtlijnen voor het projecteren, 
ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, gebruik en Onderhoud. 
Een verdere invulling voor het onderhoud is te vinden in NEN2654-1. 
 
Het onderhoud moet 1 x 5 jaar een ontwerpverificatie bevatten die bepaald of het 
gebruik van de installatie nog steeds past binnen het vastgestelde ontwerp. 
Bij afwijkingen moet dit schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden met het 
verzoek tot aanpassingen van het ontwerp en/of de installatie. 
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8 Eisen aan het kwaliteitssysteem 

8.1 Algemeen 
In dit hoofdstuk zijn de eisen opgenomen waaraan het kwaliteitssysteem van de 
leverancier moet voldoen. 

8.2 Beheerder van het kwaliteitssysteem 
Binnen de organisatiestructuur moet een functionaris zijn aangewezen die belast is 
met het beheer van het kwaliteitssysteem van de leverancier. 

8.3 Organisatie 
De organisatie moet een organisatieschema overleggen waaruit blijkt welke interne 
en externe personen en hun vervangers betrokken zijn bij het kwaliteitssysteem 
(specifiek voor deze installaties c.q. systemen) en over welke kwalificaties en ervaring 
deze personen beschikken. Er moet een functionaris zijn aangewezen die belast is 
met het beheer van het kwaliteitssysteem.  
 
Personeel dat inzicht heeft in de security projectdossiers van de installaties / 
systemen dient een geldige verklaring omtrent gedrag te hebben (VOG).  

8.4 Interne kwaliteitsbewaking/kwaliteitsplan 
De leverancier moet beschikken over een door hem toegepast schema van interne 
kwaliteitsbewaking c.q. kwaliteitsplan. 
 
In dit kwaliteitsplan (Q-plan) moet aantoonbaar zijn vastgelegd: 

• welke aspecten door de producent worden gecontroleerd; 

• volgens welke methoden die controles plaatsvinden; 

• hoe vaak deze controles worden uitgevoerd; 

• hoe de controleresultaten worden geregistreerd en bewaard. 

8.5 Procedures en werkinstructies 
De leverancier moet kunnen overleggen: 

• procedures voor: 
o de behandeling van producten met afwijkingen; 
o corrigerende maatregelen bij geconstateerde tekortkomingen; 
o de behandeling van klachten over uitgevoerde werkzaamheden; 

• de gehanteerde werkinstructies en controleformulieren. 
 
De bedrijven die volgens dit schema leveren moeten gebruik maken van de door de 
certificatie-instelling beschikbaar gesteld controleformulieren of gebruik maken van 
vergelijkbare controleformulieren. Op basis van deze controleformulieren moeten de 
risico’s in het voortbrengingsproces gecontroleerd zijn. Deze werkmethodiek zal 
hierbij aansluiting vinden op EN-ISO9001. 

8.6 Personeel 
De organisatie die de installatie of de dienst levert, moet beschikken over voldoende 
gekwalificeerd c.q. competent personeel. 

8.6.1 Specifiek eisen Inbraak- en overvalsystemen 
Het uitvoerend personeel moet voldoen aan hoofdstukken 6.5, 6.6 en 6.8 van NPR-
CLC/TS 50131-7. 
Het personeel moet in bezit zijn van een geldige verklaring op basis van de WPbR. 
Het uitvoerde personeel moet aan de eind- en toetstermen van een MBV opleiding. 
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Het ontwerpende personeel moet aan de eind- en toetstermen van een TBV 
opleiding.  
Deze eind- en toetstermen zijn te vinden bij Certoplan. 
 
Functierol Kwalificatie 

door 
Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Beheerder kwaliteit Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische 
en organisatorische 
opleiding (kwaliteit) 

Dit schema 

PvE-Opsteller Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

TBV Dit schema 

Opsteller installatieplan Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

MBV Dit schema 

Installatiemonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

MBV Dit schema 

Onderhoudsmonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

MBV Dit schema 

Monteur Directie MBO2 In opleiding In opleiding Dit schema 

 
 
Het personeel dat alarmtransmissie componenten aansluit moet hier een relevante 
training voor hebben gehad. De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De 
training moet afgesloten worden met een examen waarvan de cesuur, de eind- en 
toets termen moeten traceerbaar zijn. 
 
Indien nodig dienen opleidingen gevolgd te zijn, gegeven door of namens de fabrikant 
i.v.m. overdracht productkennis en de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
productaansprakelijkheid.  
 
Voor het uitvoerend en ontwerpend personeel moet 1 x per 2 jaar een training 
georganiseerd worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De training moet afgesloten worden 
met een examen waarvan de cesuur, de eind- en toets termen moeten traceerbaar 
zijn. 
 
Het gekwalificeerde personeel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn.  

8.6.2 Specifiek eisen Vidoebewakingsystemen   
Het personeel moet in bezit zijn van een geldige verklaring op basis van de WPbR. 
 
Waarnemen 
Het uitvoerde personeel moet aan de eind- en toetstermen van een MBV opleiding. 
Het ontwerpende personeel moet aan de eind- en toetstermen van een TBV 
opleiding. Deze eind- en toetstermen zijn te vinden bij Certoplan. 
 
Functierol Kwalificatie 

door 
Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Beheerder kwaliteit Directie HBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische 
en organisatorische 
opleiding (kwaliteit) 

Dit schema 

PvE-Opsteller Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

TBV of 
PD-VSS 

Dit schema 

Opsteller Cameraplan Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

TBV of 
PD-VSS 

Dit schema 

Installatiemonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

MBV of  
PD VSS of 
ID-VSS of MBV 

Dit schema 

Onderhoudsmonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

MBV of  
PD VSS of 
ID-VSS 

Dit schema 
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Herkennen en identificeren 
Het uitvoerde personeel moet aan de eind- en toetstermen van een MBV-opleiding. 
Het ontwerpende personeel moet aan de eind- en toetstermen van een 
Projecteringsdeskundige VSS.  
Deze eind- en toetstermen zijn te vinden bij Certoplan. 
 
 
 
Functierol Kwalificatie 

door 
Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Beheerder kwaliteit Directie HBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische 
en organisatorische 
opleiding (kwaliteit) 

Dit schema 

PvE-Opsteller Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

PD-VSS Dit schema 

Opsteller Cameraplan Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

PD-VSS Dit schema 

Installatiemonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

PD VSS of 
ID-VSS of MBV 

Dit schema 

Onderhoudsmonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

PD VSS of 
ID-VSS 

Dit schema 

 
Indien nodig dienen opleidingen gevolgd te zijn, gegeven door of namens de fabrikant 
i.v.m. overdracht productkennis en de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
productaansprakelijkheid. 
 
Voor het uitvoerend en ontwerpend personeel moet 1 x per 2 jaar een training 
georganiseerd worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De training moet afgesloten worden 
met een examen waarvan de cesuur, de eind- en toets termen moeten traceerbaar 
zijn. 
 
Het gekwalificeerde personeel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn. 

8.6.3 Specifiek eisen Alarmcommunicatiesystemen  
Het uitvoerend personeel moet voldoen aan de eind- en toetstermen van de opleiding 
“Installatiedeskundige (alarm)transmissiesystemen“ (ID-ATS) te vinden bij Certoplan. 
 
Functierol Kwalificatie 

door 
Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Beheerder kwaliteit Directie HBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische 
en organisatorische 
opleiding (kwaliteit) 

Dit schema 

PvE-Opsteller Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-ATS Dit schema 

Opsteller Installatieplan Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-ATS Dit schema 

Installatiemonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-ATS Dit schema 

Onderhoudsmonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-ATS Dit schema 

 
 
Indien nodig dienen opleidingen gevolgd te zijn, gegeven door of namens de fabrikant 
i.v.m. overdracht productkennis en de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
productaansprakelijkheid. 
 
Voor het uitvoerend en ontwerpend personeel moet 1 x per 2 jaar een training 
georganiseerd worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De training moet afgesloten worden 
met een examen waarvan de cesuur, de eind- en toets termen moeten traceerbaar 
zijn. 
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Het gekwalificeerde personeel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn. 

8.6.4 Specifiek eisen Toegangscontrolesystemen  
Zie 7.6.1. 
 
Het personeel dat alarmtransmissie componenten aansluit moet hier een relevante 
training voor hebben gehad. De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De 
training moet afgesloten worden met een examen waarvan de cesuur, de eind- en 
toets termen moeten traceerbaar zijn. 
 
Indien nodig dienen opleidingen gevolgd te zijn, gegeven door of namens de fabrikant 
i.v.m. overdracht productkennis en de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
productaansprakelijkheid. 
 
Voor het uitvoerend en ontwerpend personeel moet 1 x per 2 jaar een training 
georganiseerd worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De training moet afgesloten worden 
met een examen waarvan de cesuur, de eind- en toets termen moeten traceerbaar 
zijn. 
 
Het gekwalificeerde personeel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn. 

8.6.5 Specifiek eisen Sociale beveiligingssystemen  
Het personeel dat de componenten aansluit moet hier een relevante training voor 
hebben gehad. De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. 
 
Het personeel dat alarmtransmissie componenten aansluit moet hier een relevante 
training voor hebben gehad. De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De 
training moet afgesloten worden met een examen waarvan de cesuur, de eind- en 
toets termen moeten traceerbaar zijn. 
 
Voor het uitvoerend en ontwerpend personeel moet 1 x per 2 jaar een training 
georganiseerd worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
 
Het gekwalificeerde personeel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn. 

8.6.6 Specifiek eisen Brandmeldinstallaties 
Het uitvoerend installatie personeel moet voldoen aan de eind- en toetstermen van de 
opleiding “Installatiedeskundige Brandmeldinstallaties“ te vinden bij Certoplan. 
 
Het ontwerpende en controlerende personeel moet voldoen aan de eind- en 
toetstermen van de opleiding “Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties“ te 
vinden bij Certoplan. 
 
Het uitvoerend personeel dat onderhoud moet voldoen aan de eind- en toetstermen 
van de opleiding “Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties “ te vinden bij 
Certoplan. 
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Functierol Kwalificatie 

door 
Niveau Ervaring Opleiding Kennis van 

Beheerder kwaliteit Directie HBO 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

Relevante technische 
en organisatorische 
opleiding (kwaliteit) 

Dit schema 

PvE-Opsteller Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

PD-BMI Dit schema 

Opsteller Installatieplan Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-BMI Dit schema 

Installatiemonteur Directie MBO3 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

ID-BMI Dit schema 

Onderhoudsmonteur Directie MBO4 1 jaar binnen 
toepassingsgebied 

OD-BMI Dit schema 

 
 
Indien nodig dienen opleidingen gevolgd te zijn, gegeven door of namens de fabrikant 
i.v.m. overdracht productkennis en de verantwoordelijkheid ten aanzien van 
productaansprakelijkheid. 
 
Voor het onderhoudend personeel moet 1 x per 2 jaar een training georganiseerd 
worden, waarbij de laatste ontwikkelingen behandeld worden. 
De inhoud van de training moet traceerbaar zijn. De training moet afgesloten worden 
met een examen waarvan de cesuur, de eind- en toets termen moeten traceerbaar 
zijn. 
 
Het gekwalificeerde onderhoudspersoneel moet centraal bij Kiwa geregistreerd zijn. 

8.7 Leveranciers 
Het bedrijf moet een gedocumenteerde procedure kunnen overleggen voor het 
beoordelen van leveranciers. Registraties van geaccepteerde leveranciers moeten 
kunnen worden overlegd. 

8.8 Beheersing van afwijkende producten 
Het bedrijf moet ervoor zorgen dat processen die niet overeenkomen met de 
proceseisen worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd gebruik of aflevering 
ervan te voorkomen. Een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld om 
de beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
te definiëren voor het behandelen van afwijkende producten. Registraties moeten 
kunnen worden overlegd. 

8.9 Corrigerende maatregelen 
Het bedrijf moet met opdrachtgever, vergunninghouder c.q. de gebruiker maatregelen 
treffen om de oorzaken van afwijkingen op te heffen om herhaling te voorkomen. 
Corrigerende maatregelen moeten zijn afgestemd op de gevolgen van de afwijkingen 
die zich voordoen. Een gedocumenteerde procedure moet worden vastgesteld. 
Registraties moeten kunnen worden overgelegd. 

8.10 Preventieve maatregelen 
Het bedrijf moet met opdrachtgever, vergunninghouder c.q. de gebruiker maatregelen 
vaststellen om de oorzaken van mogelijke toekomstige afwijkingen op te heffen, om 
zo het ontstaan ervan te voorkomen. Preventieve maatregelen moeten afgestemd zijn 
op de gevolgen van de mogelijke toekomstige problemen. Er moet een 
gedocumenteerde procedure worden vastgesteld. Registraties moeten kunnen 
worden overgelegd. 
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8.11 Klachten 
Het bedrijf moet een gedocumenteerde procedure overleggen voor de behandeling 
van interne en externe klachten. Registraties moeten kunnen worden overlegd. 

8.12 Beheersing van meetuitrusting 
Het gecertificeerde bedrijf moet bepalen welke monitoring en metingen moeten 
worden uitgevoerd en welke monitorings- en  meetuitrusting nodig zijn om het bewijs 
van overeenkomstigheid van de dienst ten opzichte van vastgestelde eisen te kunnen 
leveren. 
 
De leverancier moet beschikken over de volgende meetinstrumenten: 
- Ampèremeter; 
- Voltmeter; 
- Accucapaciteitsmeter – indien van toepassing; 
- Lichtsterktemeter (Lux) – indien van toepassing;  
- Test target Figuur C.1 EN-IEC 62676-4 (zie onderstaand) – indien van 

toepassing. 
 

 
 
Wanneer noodzakelijk om geldige resultaten te bewerkstelligen, moet de 
meetuitrusting met gespecificeerde tussenpozen of voorafgaand aan gebruik zijn 
gekalibreerd of geverifieerd. Registraties van de resultaten van kalibratie en verificatie 
moeten worden bijgehouden. 

8.13 Overige eisen aan het kwaliteitssysteem 

8.13.1 Certificatiemerk 
De gecertificeerde leverancier kan gebruik maken van het specifieke certificatiemerk. 
 
Het certificatiemerk is verder bedoeld om te gebruiken als pictogram op promotionele 
documenten van de gecertificeerde bedrijven en op de internetsites van de 
gecertificeerde bedrijven met een duidelijke relatie naar deze regeling en het 
toepassingsgebied. Het certificatiemerk moet tevens gebruikt worden op het 
opgestelde PvE, installatieplan, cameraplan en het onderhoudsrapport behorende bij 
dit schema 
 
Het certificatiemerk wordt gebruikt in de aanbiedingen, die de gecertificeerde 
leverancier doet aan de principaal, vergunninghouder c.q. de gebruiker. 
 
Verder wordt het pictogram door Kiwa gebruikt in publicaties en promotie in verband 
met deze regeling. 
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9 Samenvatting onderzoek en controle 

In dit hoofdstuk is de samenvatting gegeven van het bij certificatie uit te voeren:  

• Toelatingsonderzoek; 

• Controleonderzoek op proces- en producteisen; 

• Controle op het kwaliteitssysteem. 
Daarbij is tevens aangegeven met welke frequentie controleonderzoek door Kiwa zal 
worden uitgevoerd. 

9.1 Onderzoeksmatrix 
 
Omschrijving eis Artikel 

BRL 
Onderzoek in kader van 

Toelatings 
onderzoek 

Toezicht door Kiwa na 
certificaatverlening 

Controle Frequentie 

Proceseisen 

 H4 X X Minimaal 1 x per 
jaar 

     

Producteisen 

 H5 X X Minimaal 1 x per 
jaar 

     

9.2 Controle op het kwaliteitssysteem 
Het kwaliteitssysteem van de leverancier zal door de Kiwa worden beoordeeld. 
Deze beoordeling omvat tenminste de aspecten die vermeld zijn in het Kiwa-
Reglement voor Productcertificatie. 
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10 Afspraken over de uitvoering van 
certificatie 

10.1 Algemeen 
Naast de eisen die in deze beoordelingsrichtlijn zijn vastgelegd, gelden de algemene 
regels voor certificatie die zijn vastgelegd in het Kiwa-Reglement voor 
Productcertificatie. 
 
In het bijzonder zijn dit: 

• De algemene regels voor het uitvoeren van het toelatingsonderzoek, te 
onderscheiden naar: 
o De wijze waarop leveranciers worden geïnformeerd over de behandeling 

van een aanvraag; 
o De uitvoering van het onderzoek; 
o De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek 

• De algemene regels ten aanzien van de uitvoering van controles en de 
daarbij gehanteerde controleaspecten; 

• De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

• De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk 
gebruik van certificaten, certificatiemerk, pictogrammen en logo’s. 

• De regels bij beëindiging van een certificaat; 

• De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of 
maatregelen van de certificatie-instelling. 

10.2 Certificatiepersoneel 
Het bij certificatie betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

• Certificatiedeskundigen: belast met het uitvoeren van het toelatingsonderzoek en 
de beoordeling van de rapporten van inspecteurs; 

• Inspecteurs: belast met de uitvoering van de externe controle bij de leverancier; 

• Beslissers: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van 
uitgevoerde toelatingsonderzoeken, voortzetting van certificatie naar aanleiding 
van uitgevoerde controles en beslissingen over de noodzaak tot het treffen van 
corrigerende maatregelen. 

10.2.1 Kwalificatie-eisen 
De kwalificatie-eisen zijn opgebouwd uit: 

• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die 
voldoen aan de gestelde eisen; 

• Kwalificatie-eisen voor het uitvoerende certificatiepersoneel van een CI die door 
het College van Deskundigen aanvullend zijn vastgesteld voor het onderwerp van 
dit schema. 
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Opleiding en ervaring van het betrokken certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn 
vastgelegd. 
 

 

 
Certificatie-deskundige 
 

 
Inspecteur  
 

 
Beslisser  
 

Opleiding 
Algemeen 

• Relevante techn. HBO 
denk- en werkniveau  

• Interne training 
certificatie en Kiwa beleid 

• Training audit 
vaardigheden 

• Techn. MBO werk en 
denkniveau  

• Interne training 
certificatie en Kiwa beleid 

• Training audit 
vaardigheden 

• HBO denk- en 
werkniveau  

• Interne training 
certificatie en 
Kiwa beleid 

• Training audit 
vaardigheden 

Opleiding - 
Specifiek 

• op schema toegespitste 
opleiding 

• specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

• op schema toegespitste 
opleiding 

• specifieke cursussen en 
trainingen (kennis en 
vaardigheden) 

• n.v.t.  

Ervaring - 
Algemeen 

• 1 jaar relevante 
werkervaring met 
minimaal 4 onderzoeken 
waarvan: zelfstandig 
onder toezicht 1 volledig 
toelatingsonderzoek  

• 1 jaar relevante werk 
ervaring met minimaal 4 
onderzoeken waarvan 1 
zelfstandig onder toezicht  

• 4 jaar 
werkervaring 
waarvan 
tenminste 1 jaar 
m.b.t. certificatie 

Ervaring - 
Specifiek 

• kennis van schema op 
detail niveau en 4 
onderzoeken betrekking 
hebbend op de specifieke 
schema´s die aan elkaar 
verwant zijn 

• kennis van schema op 
detail niveau en 4 
onderzoeken betrekking 
hebbend op de specifieke 
schema´s die aan elkaar 
verwant zijn 

• kennis van de 
specifieke schema 
op hoofdlijnen 

10.2.2 Kwalificatie 
Certificatiepersoneel moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door toetsing van 
opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op 
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
De bevoegdheid om te kwalificeren ligt bij: 

• Beslissers: kwalificatie van certificatie deskundigen en inspecteurs 

• Management van de certificatie-instelling: kwalificatie van beslissers. 

10.3 Rapport toelatingsonderzoek 
De certificatie-instelling legt de bevindingen van het toelatingsonderzoek vast in een 
rapport. Het rapport moet aan de volgende eisen voldoen: 

• Volledigheid: het rapport doet een uitspraak over alle in de beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen; 

• Traceerbaarheid: de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd; 

• Basis voor beslissing: de beslisser over certificaatverlening moet zijn beslissing 
kunnen baseren op de in het rapport vastgelegde bevindingen. 

10.4 Beslissing over certificaatverlening 
De beslissing over certificaatverlening moet plaats vinden door een daartoe 
gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het certificaatonderzoek betrokken is 
geweest. De beslissing moet traceerbaar zijn vastgelegd. 

10.5 Uitvoeringsvorm kwaliteitsverklaring 
Het procescertificaat moet zijn uitgevoerd conform het als bijlage opgenomen model. 
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10.6 Aard en frequentie van externe controles 
De certificatie-instelling moet controle uitoefenen bij de leverancier op de naleving 
van zijn verplichtingen. Over de aan te houden controlefrequentie beslist het College 
van Deskundigen. Bij de inwerkingtreding van deze beoordelingsrichtlijn is de 
frequentie vastgesteld op 1 controlebezoeken per jaar, waarbij waarvan toepassing 
zijnde opgeleverde installaties of onderhouden installaties worden beoordeeld. 
 
Indien veel installaties worden opgeleverd en/of onderhouden zullen aanvullende 
beoordelingen moeten plaatsvinden ten tijde van de uitvoering. De steekproef 
frequentie hiervoor is 1 per 50 installaties. 
 
Bij alarmsystemen en alarmcommunicatiesystemen wordt aanbevolen om bij elke 
installatie in het hoge risicosegment een beoordeling door de certificatie-instelling te 
laten plaatsvinden. Deze rapportage kan door de leverancier gebruikt worden voor 
zijn opdrachtgever. 

 
Controles zullen in ieder geval betrekking hebben op: 

• Het kwaliteitssysteem van de leverancier en de resultaten van door de 
leverancier uitgevoerde controles; 

• De juiste wijze van merken van de gecertificeerde producten; 

• De naleving van de vereiste procedures. 
 
De bevindingen van elke uitgevoerde controle zullen door Kiwa naspeurbaar worden 
vastgelegd in een rapport. 

10.7 Interpretatie van eisen 
Het College van Deskundigen mag de interpretatie van in deze beoordelingsrichtlijn 
gestelde eisen vastleggen in één afzonderlijk interpretatiedocument. 
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11 Lijst van vermelde documenten 

11.1 Publiekrechtelijke regelgeving 
 

Wet particuliere beveiligingsorganisaties en –recherchebureaus (Wpbr) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04 

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en –recherchebureaus (Rpbr) 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2016-02-04 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-
persoonsgegevens 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/europese-
privacyrichtlijn 

Meldplicht datalekken (Beleidsregels meldplicht datalekken 2015) 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken 

 

11.2 Normen / normatieve documenten 
 

EN-ISO/IEC 
17065 

Conformity assessment - Requirements for bodies 
certifying products, processes and services 

2012 

EN-ISO/IEC 
17067 

Conformity assessment - Fundamentals of product 
certification and guidelines for product certification 
schemes 

2013 

EN 50518. 
Parts 1, 2 en 3 

Monitoring and alarm receiving centre 2013 

EN 50136-1 Alarm systems - Alarm transmission systems and 
equipment - Part 1: General requirements for alarm 
transmission systems 

2012 

CLC/TS 50131-7 Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 7: 
Application guidelines 

2010 

CLC/TS 50134-7 Alarm systems - Social alarm systems - Part 7: Application 
guidelines 

2004 

EN-IEC 60839-
11-2 

Alarm- en elektronische beveiligingssystemen - Deel 11-2: 
Elektronische toegangsbewakingssystemen - 
Toepassingsrichtlijn 

2014 

EN-IEC 62676-4 Video surveillance systems for use in security applications 
- Part 4: Application guidelines 

2014 

EN 54-21 Fire detection and fire alarm systems - Part 21: Alarm 
transmission and fault warning routing equipment 

2006 

NEN2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - 
Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen 

2009 

NEN2555 Brandveiligheid van gebouwen – Rookmelders voor 
woonfuncties 

2008 

NEN2654-1 Beheer, controle en onderhoud van 
brandbeveiligingsinstallaties - Deel 1: 
Brandmeldinstallaties 

2015 

NEN8131 Alarmsystemen - Inbraak- en overvalalarmsystemen - 
Systeem- en kwaliteitseisen en toepassingsrichtlijnen, 
gebaseerd op de Europese normen voor inbraak- en 

2014 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008973/2013-07-04
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2016-02-04
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wet-bescherming-persoonsgegevens
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/europese-privacyrichtlijn
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/europese-privacyrichtlijn
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/melden/meldplicht-datalekken
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overvalalarmsystemen (vertaling van EN50131-7) 

ISO/IEC27001 Information technology - Security techniques – 
Information security management systems - Requirements 

2013 

ISO/IEC 
27039 

Information technology - Security techniques - 
Selection, deployment and operations of intrusion 
detection systems (IDPS)  

2015 
2016-05c  

BRL-K21030 Certification of Alarm Communication  2014 

 

 
 
 

11.3 Model kwaliteitsborgingsschema 

 

Controleonderwerpen Controleaspecten Controlemethode Controlefrequentie Controleregistratie 

Toegeleverde 
componenten en 
diensten: 
 
 
 
 
 

Voldoet aan de 
eisen van het 
schema 

Volgens het 
schema 

Initieel; 100% 
functioneel 
 
Periodiek; bij 
wijzigingen 
 
 

Rapport Kiwa 
 
 
Rapport Kiwa 

Leveringsproces: 

• Procedures 

• Werkinstructies 

• Apparatuur 
 

 
 
 
 

Voldoet aan de 
eisen van het 
schema 

Volgens het 
schema 

Proces bij 
voortduring 
 
Apparatuur 
periodiek 

Standaard logs 
 
 
Standaard logs 

Eindproduct / dienst 
 
 
 
 
 

Voldoet aan de 
eisen van het 
schema 

Volgens het 
schema 

Bij voortduring 
 
Periodiek evalueren 

Standaard logs 
 
Verslag 

Meetmiddelen 

• Kalibratie 

• Statistieken 
 
 
 
 
 

Voldoet aan de 
eisen van het 
schema 

Volgens het 
schema 

Bij voortduring 
 
Periodiek controleren 
en evalueren 

Standaard logs 
 
Verslag 


