
PAC-schema geldt voortaan ook voor 
videotoezichtcentrales

Videotoezichtcentrales zijn een steeds belangrijkere schakel in de keten van beveiliging, 
alarmopvolging en het verzamelen van strafbare feiten. Omdat de centrales toegang hebben 
tot gevoelige beveiligingsinformatie én omdat de kwaliteit van het gebruikte beeldmateriaal 
essentieel is voor opsporingsdiensten, heeft de Nederlandse overheid besloten dat 
videotoezichtcentrales aan dezelfde eisen moeten voldoen als particuliere alarmcentrales. 

In het kader van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(RPBR) gelden voor videotoezichtcentrales voortaan aanvullende eisen als het gaat 
om de kwaliteit van de gebruikte apparatuur en faciliteiten en de vakkundigheid en 
betrouwbaarheid van medewerkers. Per 1 december 2019 moeten videotoezichtcentrales 
daarom zijn gecertificeerd volgens de bouwkundige-, installatie-, management- en 
proceseisen uit de RPBR.

EN 50518 of CCV Certificatieschema PAC’s
Bestaande videotoezichtcentrales kunnen zich (her)certificeren volgens het 
certificatieschema gebaseerd op de Europese norm EN 50518 ‘Monitoring en 
Alarmontvangst Centrales’ (met aanvullend de EN-IEC 62676-4 voor videotoezicht) of het 
CCV Certificatieschema Particuliere Alarm Centrales, dat alleen in Nederland geldig is. 
Nieuwe centrales dienen direct te voldoen aan de Europese norm.

Waar gaat het om?
Medewerkers (centralisten)
• Basis Opleiding Centralist Alarmcentrales
• Verklaring van Betrouwbaarheid (VvB)

Kwaliteitsmanagementsysteem
• CCV PAC-schema: ISO  
 9001:2015-certificering
• De EN 50518 stelt specifieke eisen 
 aan het kwaliteitsmanagement-  
 systeem.

Bedrijfsgebouw
• Bestaande bouw: CCV PAC
• Nieuwbouw: EN 50518-1

Producten en voorzieningen
• Transmissieverbindingen
• Databeheer
• Energievoorziening
• Noodverbinding
• Communicatie
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Installateurs
• Diploma 
 Projecteringsdeskundige 
 CCTV/VSS
• Diploma Installatiedeskundige 
 CCTV/VSS 
• Erkenning van 
 beroepskwalificaties als 
 bedoeld in artikel 5 van 
 de Algemene wet erkenning 
 EU-beroepskwalificaties, voor 
 werkzaamheden als 
 alarminstallateur
• Verklaring van Betrouwbaarheid 
 (VvB)

Certificatie door Kiwa NCP – Fire Safety & Security Certification
Videotoezichtcentrales die willen voldoen aan de nieuwe RPBR-eisen kunnen zich door Kiwa 
NCP laten certificeren tegen de norm EN 50518 (EN-IEC 62676-4 voor videotoezicht) of het 
CCV Certificatieschema PAC’s. In beide gevallen vindt, na het aanmeldings- en offertetraject, 
een audit plaats en wordt ook het bedrijfsgebouw geïnspecteerd. Certificering volgt als aan 
de eisen van het gekozen certificatieschema wordt voldaan.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.kiwa.com/nl/nl/service/particuliere-
alarmcentrales-pac/. U kunt ook contact opnemen met Kiwa’s beveiligingsexperts via 
NL.Info.NCP@kiwa.nl of +31 88 998 51 00.
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