
 
 

               

 

 

 

Stappen voor alarmcentrales en videotoezichtcentrales voor een vergunning volgens de Wpbr  

 

 

Stap Proces Actie centrale 

1 Aanvraag certificatie bij Kiwa volgens: 
- PAC - schema of  
- Normen EN50518 & ISO27001 & Wpbr – eisen. 
 

-Nagaan binnen welke categorie van de Wpbr   
 Rpbr de organisatie valt. 
-Aanvraag indienen bij Kiwa  
-Zorgen dat de organisatie vóór processtap 5 
voldoet aan de eisen van CCV PAC schema  
of  de eisen van EN 50518 & ISO27001 & Wpbr: 

2 Certificatieovereenkomst en datum 1e beoordeling 
(processtap 5) door Kiwa bekend. 
 

 

3 Indien nodig: Personeel start met opleiding 
 

 

4 Aanvraag tijdelijke vergunning bij Justis met een 
termijn van 6 maanden. Screening van de leiding 
van de alarmcentrale. Afgifte tijdelijke vergunning 
indien screening leiding voldoende is. 
 

-Aanvraag bij Justis 
-Voldoen aan de eisen van Justis 
 

5 De alarmcentrale kan persoonsscreening 
aanvragen voor de operators van de 
alarmcentrale i.h.k.v. de Wpbr bij de politie 
afdeling bijzondere wetten.  
Afgifte van de persoonspasje operators 
alarmcentrale door de politie. 
 

 

6 Eerste certificatiebeoordeling door Kiwa volgens 
het CCV PAC schema of de eisen van EN 50518 
& ISO27001 & Wpbr. 
 

 

7 Afgifte certificaat / certificaten op basis van een 
eerste positieve beoordeling door Kiwa.  
Bij het ontbreken van de persoonspasjes van de 
politie zal het certificaat voor de alarmcentrale een 
looptijd van 8 maanden hebben.  
Binnen 8 maanden moeten de persoonspassen 
van de operators overlegbaar zijn. 
Indien de persoonspasjes aanwezig zijn zal de 
reguliere looptijd van het certificaat van 
toepassing zijn. 
 

 

8 Afgifte vergunning aan de alarmcentrale door 
Justis met een looptijd van 5 jaar. 
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Het proces van certificatie in het kort 

In Nederland is er momenteel één certificerende instelling voor zowel het CCV PAC schema als 

het schema van EN50518 & ISO27001 & Wpbr. Dit is Kiwa. Dat betekent dat Kiwa de enige 

organisatie is die de alarmcentrales en videotoezichtcentrales mag controleren en certificeren.  

Omdat de certificatie onder accreditatie wordt uitgevoerd moet Kiwa zich houden aan de eisen 

die de Raad van Accreditatie stelt. De Raad van Accreditatie controleert ook of Kiwa haar taken 

goed en volgens alle regels uitvoert.  

 

Als een alarmcentrale of videotoezichtcentrale zich heeft aangemeld bij Kiwa (stap 1) dan is het 

de verantwoordelijkheid van de alarmcentrale of videotoezichtcentrale om ervoor te zorgen dat 

aan alle eisen voor certificatie wordt voldaan. Kiwa heeft de taak dit te controleren. Een 

keurende instantie mag geen advies uitbrengen.  

   

  

Eisen in het kort 

In het certificatieschema staan eisen aan de alarmcentrales en videotoezichtcentrales. Er zijn 2 

certificatieschema’s aangewezen in de Rpbr:  
- het CCV Certificatieschema Particuliere Alarmcentrales;  
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Particuliere_alarmcentrales/CCV-
certificatieschema_PAC_versie_2.0__2016-02-01_.pdf 
- een schema dat de normenreeks EN 50518 en de volgende normen bevat: 

- dat een klachtenregeling is vastgesteld als bedoeld in artikel 18; 
- dat wordt voldaan aan de in de artikelen 11 en 11a gestelde eisen aan de 

   opleiding en de kwalificaties van de alarminstallateurs en alarmcentralisten; 
- dat is voorzien in de randvoorwaarden om te kunnen voldoen aan de in artikel  
  19 gestelde eisen aan de afstemming met de politie; 
- dat het databeheer en de ruimte van het databeheer voldoet aan de  
  toepasselijke onderdelen van de managementsysteemstandaarden ISO  
  27001; en 
- dat de alarmcentralisten de Nederlandse taal beheersen op ten minste het 

niveau B2 van de “Common European Framework of Reference for 
Languages” en bekend zijn met de voor de taakuitvoering toepasselijke 
Nederlandse regelgeving de infrastructuur van organisaties die actie 
ondernemen op de alarmsignalen. 

 

In het PAC-schema staan de eisen aan de alarmcentrale of videotoezichtcentrale:  

- Eisen aan het managementsysteem en de organisatie, onder andere: 

o Het voldoen aan verwachtingen, eisen en contractuele afspraken met de klant; 

o Eisen uit de ISO 9001, relevante eisen uit EN50518 en ISO 27001. 

o Eisen aan het personeel; 

o Eisen aan het databeheer en cyber security; 

o Eisen aan systeembeschikbaarheid, verbindingen en energievoorziening; 

o Eisen aan het gebouw en installaties. 

- Eisen aan de systemen onder andere: 

o Eisen aan de alarmaansluitingen die worden doorgemeld aan de politie; 

o Eisen aan ontvangst van alarmsignalen en reactietijden; 

o Eisen aan verificatie van verbindingsstoringen; 

 

Daarnaast staan in het schema de eisen voor de certificerende instelling:  

- Hoe de controles uitgevoerd worden; 

- Hoe de communicatie met de klant is en dat er een klachtenregeling is; 

- Aan welke eisen de auditoren moeten voldoen; 

- Hoe auditoren beoordelen, wat zijn afwijkingen en welke consequenties daar bij horen; 

- Wanneer er sprake is van schorsing of intrekking van het certificaat; 

- Hoe het certificaat en het beeldmerk er uit zien en hoe ze gebruikt mogen worden.  

 

https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Particuliere_alarmcentrales/CCV-certificatieschema_PAC_versie_2.0__2016-02-01_.pdf
https://hetccv.nl/fileadmin/Bestanden/Certificatie-en-Inspectie/Schema_s/Particuliere_alarmcentrales/CCV-certificatieschema_PAC_versie_2.0__2016-02-01_.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2019-04-01#Paragraaf8_Artikel18
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2019-04-01#Paragraaf2_Artikel11
https://wetten.overheid.nl/BWBR0010256/2019-04-01#Paragraaf2_Artikel11a

