De regelgeving inzake de beveiligingssector is aangepast door het KB van 25/04/2007. Hierin werd
o.a. de verandering in verband met de aangifte van alarmsystemen beschreven.
De aangifte van een alarmsysteem bij de lokale politie is afgeschaft en de gebruiker moet zijn
alarmsysteem registreren via het meldpunt alarmsystemen (ALINE: Alarm INformation Exchange).
Waarom dit door de overheid zo werd veranderd is vrij complex maar komt er in grote lijnen op neer
dat de noodoproepen ivm alarmmeldingen rechtstreek terechtkomen bij de provinciale CIC’s en dat zij
via deze databank over alle informatie kunnen beschikken van uw alarmsysteem.
Welke alarmsystemen moeten door de gebruiker zelf gemeld worden?
Deze registratie dient u enkel te doen wanneer u geen meldkameraansluiting heeft. Voor
abonnees van een meldkamer zal de hele procedure automatisch vanuit die betreffende meldkamer
gebeuren. Zij hoeven zelf dus niets te doen.
Hoe moet de aangifte gebeuren?
De aangifte kan niet op papier en ook niet telefonisch gebeuren, enkel via internet.
Wij sturen in bijlage de handleiding door die beschrijft hoe u uw alarmsysteem kan registreren in deze
databank nl. via de website van police-on-web: www.policeonweb.be.
Wat u nodig hebt om u te identificeren op police-on-web is ofwel een kaartlezer en een elektronische
identiteitskaart (met gekende PIN!) ofwel een ‘token voor burgers’ die u aanvraagt via dezelfde
website.
Wanneer moet het alarmsysteem aan- en afgemeld worden?
Binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling van het alarmsysteem
Binnen de 10 dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens (zie bijlage)
Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem
Wanneer?
De aangifte is pas verplicht vanaf 1 maart 2010 maar het is best dat u zo snel mogelijk alles in orde
brengt.
Wenst u hulp?
Er zijn gemeentes die de aangifte plaatselijk organiseren in het gemeentehuis of bij de politie, gratis of
tegen betaling, erg plaatsafhankelijk.
Wanneer dit u allemaal erg ingewikkeld lijkt en u hulp wenst mag u altijd bellen naar onze
administratie voor een woordje uitleg, op tel. 03/481.91.13.
Wat doet LBS Beveiliging?
Wij kunnen u in de eerste plaats telefonisch uitleg geven. Daar houdt onze klantenservice echter niet
op.
Na de verbouwingen die momenteel worden uitgevoerd bij LBS Beveiliging, willen wij u graag
ontvangen in onze vernieuwde zaak en de aangifte met behulp van uw e-ID met gekende PIN of uw
token, voor u uitvoeren.
U bent meer dan welkom!

