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Aanvraag tot vergunning  
onderneming voor alarmsystemen 

 

 

 

Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk 
besluit van 25 december 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor 

alarmsystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. 

 

 

 

Uw aanvraag moet via een aangetekende zending per post worden gericht aan: 

  

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie 

Directie Private Veiligheid 

Waterloolaan 76, 1000 Brussel 

 

 

De aanvraag tot vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:  

 

1. Voor de onderneming: 

a. Enkel voor nieuwe aanvragen: de betaling van € 1000 (administratieve dossierkosten) bij de 
aanvraag van een vergunning als onderneming voor alarmsystemen. Deze betaling is 
verschuldigd krachtens artikel 7, 2° van het Koninklijk Besluit van 27 december 2012.  

Er is geen betaling vereist voor de vernieuwingen van vergunningen. 

Dit bedrag dient u te storten op de bankrekening van het ‘Fonds voor de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en 
de privédetectives’ : 

IBAN BE37 6792 0057 9428  

BIC: PCHQBEBB  

Mededeling “aanvraag vergunning alarmen”.  

 

b. Het ondernemingsnummer dat aan de onderneming werd toegekend door de Kruispuntbank 
van Ondernemingen (KBO).  

 

c. Het telefoonnummer en e-mailadres van de onderneming. 

 

d. Het document zoals weergegeven in bijlage 1 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en 
gedagtekend). 

 

e. Een kopie van het keuringsverslag waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan de 
minimumvoorwaarden inzake technische uitrusting zoals bepaald in artikel 3, 10° van het 
Koninklijk Besluit van 25 december 2017.  

Opgelet: dit verslag mag maximum 6 maanden oud zijn op het ogenblik van de aanvraag tot 
vergunning. 
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De technische vereisten zijn concreet omschreven in het document T 015/1 “technische 
specificaties” uitgegeven en opgesteld door het Belgisch Elektrotechnisch Comité (B.E.C.) 
vzw. Dit document kan bij het B.E.C. aangevraagd worden: 

Auguste Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL  

T 02 706 85 70  – E-mail centraloffice@ceb-bec.be  

 

Om dit keuringsverslag te bekomen, dient u zelf een aanvraag in te dienen bij één van de 
door de Minister van Binnenlandse Zaken aangeduide geaccrediteerde keuringsinstellingen. 
Volgende instellingen werden aangeduid:  

 

- A.I.B. VINCOTTE BELGIUM vzw  

Jan Olieslagerslaan 35 

1800 Vilvoorde 

T 02 674 57 11 – F 02 674 59 59 – E-mail info@vincotte.be 

 
Contactpersoon:  
Dhr. Gino Van der Ven – T 09 244 77 11 – GSM 0476 22 90 02 
E-mail gvanderven@vincotte.be 

 

- ANPI vzw  

Parc scientifique Fleming 

1348 Louvain-La-Neuve 

T 010 47 52 11 – F 010 47 52 70 – E-mail : info@anpi.be 

 

Contactpersoon: 

Dhr. Nedergedaelt Ronny – T 0475 60 37 97 

E-mail ins@anpi.be  

 

 

f. Enkel voor vernieuwingen: de bewijsstukken waaruit blijkt dat de onderneming de voorbije 
twee jaar werkelijk activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van 
alarmsystemen heeft uitgeoefend. Dit kan bijvoorbeeld aangetoond worden aan de hand van 
offertes, bestelbonnen en facturen. 

 

g. Eventueel verworven competentiecertificaten (art. 23 van de wet), zoals bepaalde certificaten 
en kwaliteitslabels. 

Opmerking: deze competentiecertificaten dienen pas overgemaakt te worden vanaf het 
moment dat de lijst met in aanmerking komende certificaten is opgesteld door de Minister 
van Binnenlandse Zaken. De betrokken ondernemingen zullen hieromtrent op de hoogte 
gehouden worden. 

 

h. De samenstelling van de onderneming: dit betreft het personeel (zelfs ingeval het een 
éénmanszaak betreft) 

 

 het aantal personeelsleden van de onderneming. 

 

 een lijst van personeelsleden met opgave van naam, voornaam, rijksregisternummer 
en functie(s). Volgende functies zijn mogelijk:  

 

mailto:centraloffice@ceb-bec.be
mailto:brussels@vincotte.be
mailto:gvanderven@vincotte.be
mailto:info@anpi.be
mailto:ins@anpi.be
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i. leidinggevend personeel:  

a. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als 
zodanig. Dit personeel is belast met het nemen van 
beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt 
hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan 
van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs, 
zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders 
(afhankelijk van  de statuten en de rechtsvorm van de 
onderneming); 

b. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend 
personeel dat belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit 
personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met 
de veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het 
uitvoerend personeel.” 

ii. leden van de raad van bestuur en de personen die de controle over de 
onderneming uitvoeren in de zin van artikel 5 van het Wetboek van 
vennootschappen,  

iii. uitvoerend personeel: De personeelsleden die activiteiten inzake 
conceptie, installatie, onderhoud of herstel van de alarmsystemen 
uitvoeren. Hierbij dient verduidelijkt te worden of ze conceptie, 
installatie of beide doen. 

iv. personeel belast met de commerciële relaties met de klanten van de 
onderneming,  

v. andere (bv. administratief en logistiek personeel).  

 

Opmerking: indien de personen niet beschikken over een rijksregisternummer of een 
bisnummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de nationaliteit, het volledig adres 
en de datum van indiensttreding óf een raming hiervan. 

 

2. Voor elk personeelslid
1
: 

 
a. Een uittreksel uit het strafregister conform het model voorzien in artikel 596, 1

e
 alinea van 

het Wetboek van Strafvordering of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun 
woonplaats in het buitenland hebben.  
Het document mag maximaal zes maanden oud zijn op het moment van de 
vergunningsaanvraag. Uit dit document moet blijken dat de onderneming beschikt over 
personeel dat voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 61, 1°, van de wet.  

 

b. Het document zoals weergegeven in bijlage 2 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en 
gedagtekend). 

  

c. Een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de 
veiligheidsvoorwaarden, volgens het model bepaald door de Koning in uitvoering van artikel 
68 van de wet, zoals weergegeven in bijlage 3. 

 

                                                           
1
 Hiermee worden de categorieën personen van i tot en met iv bedoeld onder punt 1 h (voorwaarden van de onderneming – lijst 

personeelsleden). 
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d. Opleidingsvoorwaarde voor het uitvoerend en leidinggevend personeel sector 
alarmsystemen

7
:   

 

Er zijn drie opleidingsmodules, met name: 

o leidinggevend: zie hoger. 

o conceptie van alarmsystemen: dit is de module voor alle personeelsleden die 
zich bezighouden met het ontwerp van plannen en het uitzoeken welk 
alarmsysteem en welke alarmcentrale het meest geschikt zijn voor het te 
beveiligen pand. 

o installatie en onderhoud van alarmsystemen: dit is de module voor alle 
personeelsleden die zich bezighouden met het installeren en/of het 
onderhouden en/of het herstellen van alarmsystemen en –centrales. 

 

Deze drie opleidingsmodules moeten rechtsgeldig in de onderneming aanwezig zijn, alvorens 
de vergunning als beveiligingsonderneming kan verleend worden.  

 

De personen dienen - overeenkomstig het hoger vermeld Koninklijk Besluit van 17 december 
1990 - het bewijs te leveren dat zij de basisopleiding(en) in één van de erkende 
opleidingsinstellingen met vrucht hebben beëindigd (door overmaking van een kopie van het 
getuigschrift). Indien de geldigheidsduur van de basisopleiding intussen verlopen is, dient u 
eveneens een bijscholingscertificaat voor de module in kwestie toe te voegen. 

 

 

 

 

                                                           
7 Koninklijk Besluit van 17 december 1990 (BS 29.12.1990) betreffende de opleiding van het personeel van de beveiligingsondernemingen 
en betreffende de erkenning van de opleidingsinstellingen, gewijzigd door het koninklijk besluit van 28 oktober 1996 (BS 09.11.1996). 



 

Bijlage 1:  

 

Verklaring op eer betreffende de onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de 

vergunning als ‘onderneming voor alarmsystemen’ wordt aangevraagd. 

 

Verklaring afgelegd voor rekening van onderneming 

…................................................................................................................................................................................ 

(naam onderneming en KBO-ondernemingsnummer) 

Ik, ondergetekende ………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer
1
, functie binnen de onderneming

2
),  

verklaar dat de onderneming voldoet aan de hiernavolgende verplichtingen
3
: 

o de verplichtingen ingevolge sociale en fiscale wetgeving; 

o niet doorgehaald of geschrapt zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 

o zich niet in staat van faillissement bevinden; 

o indien de onderneming een rechtspersoon is, niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele straf, 

zoals bedoeld in artikel 7bis van het strafwetboek. 

verklaar dat (enkel te vervolledigen indien het een aanvraag tot vernieuwing van de vergunning betreft): 

o de onderneming vrij is van sociale of fiscale schulden hoger dan 2.500 euro die niet het voorwerp 

uitmaken van een afbetalingsplan dat correct wordt nageleefd. 

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. De onderneming 

verbindt er zich toe om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. (plaats en datum) 

 

 

 

 

(Naam, voornaam en handtekening) 

 

                                                           
1
 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2
 Als functie moet vermeld worden of u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of om 

controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen bent. 
3
 Vink de verplichtingen die vervuld zijn aan. 



 

Bijlage 2:  

 

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de 

vergunning als ‘onderneming voor alarmsystemen’ wordt aangevraagd. 

 

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer
1
),  

Verklaar:
2
 

o onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 

Bondsstaat en mijn hoofdverblijfplaats te hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

of in de Zwitserse Bondsstaat
3
; 

o niet veroordeeld te zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele straf of criminele straf, 

zoals bedoeld in artikel 7 van het strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland 

behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het 

wegverkeer; 

o niet geschrapt te zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te 

laten; 

o geen lid te zijn van een politiedienst; 

o geen lid te zijn van een inlichtingendienst; 

o geen functie te hebben in een penitentiaire instelling; 

o geen activiteiten van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar uit te oefenen; 

o niet tegelijkertijd deel uit te maken van de onderneming voor alarmsystemen en van een niet 

geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor de bewakingsactiviteit “bewaking 

uitgaansmilieu”; 

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een inlichtingendienst;  

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een politiedienst; 

o in de afgelopen drie jaar volgende functie te hebben uitgeoefend binnen een politiedienst 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duidelijke beschrijving van de functie en benaming van de betrokken dienst); 

o geen andere werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor alarmsystemen; 

                                                           
1
 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2
 Vink aan wat van toepassing is. 

3 
Indien u enkel zitting heeft in de raad van bestuur van de onderneming of enkel controle uitvoert over de onderneming in de zin van 

artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, dient u aan deze voorwaarde niet te voldoen, conform artikel 62 van de wet tot regeling 
van de private en bijzondere veiligheid. 



 

o volgende werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor alarmsystemen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(duidelijke beschrijving van de werkzaamheid). 

Verklaar (enkel te vervolledigen indien u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, of persoon bevoegd om de 

onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het 

Wetboek van Vennootschappen, bent): 

o geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber 

of als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 

van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 

om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 

o de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een 

gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of 

530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn 

verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. 

 

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. Ik verbind er mij toe 

om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(plaats en datum) 

 

 

 

 

 (Naam, voornaam en handtekening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bijlage 3:  

 

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden 

 

Ondergetekende,  ....................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................  

(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer
1
),

2
 

 

verklaart dat hij / zij een functie beoogt uit te oefenen zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling 

van de private en bijzondere veiligheid. 

 

Dienaangaande verleent ondergetekende hierbij in navolging van artikel 68 van de voornoemde wet, zijn 

instemming voor het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden. 

 

Ondergetekende noteert dat de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, betrekking heeft op 

inlichtingen van gerechtelijk of bestuurlijke politie, inlichtingen waarover de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten beschikken of inlichtingen aangaande de beroepsuitoefening. 

 

Gegeven te ………………………………………………......…… (plaats), op ………..…….……………………..………………… (datum).  

 

 

 

 

Handtekening 

(met de geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’). 

 

 

                                                           
1
 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2
 Voor de personen die niet over een rijksregisternummer of –bisnummer beschikken worden deze gegevens vervangen door de volgende 

gegevens: naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum. 


