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De waarborg van de conformiteit van de Producten, Systemen, Installaties en Diensten 
in het domein van Brandpreventie 

 
 

Voor inlichtingen met betrekking tot onderhavig Reglement: 
 

asbl ANPI vzw 
cert@anpi.be 

 
 

Dit reglement wordt uitgegeven in het Frans en het Nederlands. 
Voor de officiële implementering wordt de Franse versie in rekening genomen om interpretatie omwille van de 

vertaling te vermijden. 

Het is vrij raadpleegbaar. 
De reproductierechten moeten worden aangevraagd bij ANPI vzw. 
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Het reglement is eigendom van ANPI vzw waarvan de Leden alle actoren op de markt vertegenwoordigen die 

betrokken zijn bij brand- en inbraakpreventie: 
 
Groep nr 1: de verzekeringsondernemingen en hun beroepsvereniging (Assuralia); 
Groep nr 2: de overheden; 
Groep nr 3: de beroepsorganisaties die de gecertificeerde ondernemingen of ondernemingen die in staat 

zijn het te worden vertegenwoordigen; 

Groep nr 4: de organisaties die de gebruikers vertegenwoordigen die niet zijn vertegenwoordigd in Groep 
nr 1; 

Groep nr 5: normalisatie-, opleiding-, onderzoek- en controle-instellingen en laboratoria. 
 

Onderhavig Reglement van het BOSEC-merk bepaalt de administratieve en juridische modaliteiten die leiden 
tot de BOSEC-certificatie en tot de toekenning van het gebruik van het BOSEC-merk. Het wordt aangevuld door 
de BOSEC Product rules en de BOSEC Services rules, met, per type product of dienst, de technische criteria 

waaraan moet worden voldaan met het oog op de certificering. 
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Definities 
 

Er zal worden verwezen naar de volgende definities met een hoofdletter telkens de tekst van het BOSEC-
reglement deze gebruikt. 
 
Nota: de termen die expliciet zijn gedefinieerd door een paragraaf in het BOSEC-reglement zijn hieronder niet 
opgenomen, maar worden cursief gedrukt in de tekst van het reglement. 
 
Aanvrager De Fabrikant, invoerder, groothandelaar, enz. die een verzoek tot 

certificatie van Producten, Systemen of Diensten heeft ingediend. 
 
Actieve beveiliging Brandpreventiemaatregelen die een beroep doen op manuele en/of 

automatische systemen van detectie, blussing of rookafvoer. 
 

Auditeur Persoon die administratieve handelingen van controle in verband met de 
procedure voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van 

de certificatie of van het Brandveiligheidsattest uitvoert. Hij/zij valideert 
hoofdzakelijk de aanwezigheid van de vereiste documenten, begrijpt de 
inhoud ervan en stelt de correlatie met het gecontroleerde milieu op. 
Deze persoon moet met de beoogde techniek vertrouwd zijn om het 
oordeel en het noodzakelijke onderscheidingsvermogen in zijn 
observaties  hebben. 

 
Basisstudie Etappe die de gedetailleerde studie voorafgaat. De basisstudie omvat: 

- De lijst van referentiedocumenten en de eventuele afwijkingen; 
- De algemene opbouw van het systeem en de werkingsprincipes; 
- De bepaling van de zones en het bewakingsniveau van elke zone; 
- De risicoanalyse als deze gevraagd wordt in een referentiedocument. 

 Als de opdracht wordt toegekend via oproep tot inschrijving kan de 

basisstudie ook alle elementen bevatten die nodig zijn om de offertes op 
een gelijkwaardige manier te evalueren (plannen van inplanting van de 

componenten en het type component, het aantal componenten, de 
identificatie van de verschillende noodzakelijke sturingen, …). 

 
BOSEC Expert Elke natuurlijke persoon die beschikt over een BOSEC attest als expert. 
 

BOSEC Verklaring (of Verklaring van naleving van de criteria van het BOSEC reglement) 
Document afgeleverd door de Gespecialiseerde onderneming dat 
verklaart dat zowel de technische als de administratieve voorschriften 
van het BOSEC-referentiedocument werden nageleefd bij een bepaalde 
Installatie. 

 

Brandveiligheidsaudit Administratieve controle in het kader van de procedure voor aflevering 
of de procedure voor opvolging (toezicht) van het 
Brandveiligheidsattest. 

 
Brandveiligheidsattest Document afgeleverd door de Brandveiligheidsauditeur dat attesteert 

dat de organisatie van de brandpreventie voldoet aan de voorschriften 
van het BOSEC-referentiedocument. 

 
Certificaathouder Aanvrager die het recht op het gebruik van het BOSEC-merk heeft 

verworven. 
 
Certificatieaudit Administratieve en/of technische controle in het kader van de procedure 

voor aflevering of de procedure voor opvolging (toezicht) van de 
certificatie 

 
Certificatiedossier Dossier dat moet worden ingediend met het oog op de certificering en 

waarvan de inhoud bepaald is in de Technische Certificatiereglementen. 
 
Dienst Alle handelingen die het inbedrijfstellen van een Installatie, van zijn 

ontwerp tot zijn realisatie, zijn implementatie, indienststelling, 

onderhoud en herstelling beogen. 
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Gespecialiseerde onderneming Gecertificeerde onderneming in het kader van het BOSEC merk voor een 

of meerdere domeinen. 
 
Fabrikant De fabrikant van een Product of een Systeem. 
 
Inspecteur Persoon die technische handelingen van controle uitvoert in het kader 

van conformiteitinspecties van Installaties. 
 

Inspectieorganisme Geaccrediteerde organisatie in het desbetreffende toepassingsgebied die 
moet nakijken dat de technische criteria opgelegd door het BOSEC-
referentiedocument voor een bepaalde installatie goed werden 
nageleefd. 

 

Installatie Geheel van Producten onderling verbonden, gekoppeld en of 
geïntegreerd in een onroerend goed om het tegen brand te beschermen. 

 
Onderneming Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een permanente of 

tijdelijke leveringsactiviteit uitvoert van Diensten van ontwerp, 
installatie, onderhoud of herstelling van Installaties. 

 
Passieve beveiliging Brandpreventiemaatregelen verbonden aan het architecturaal ontwerp 

van een gebouw (compartimentering, brandwerende doorvoeringen). 
 
Preventie Preventie van branden om het brandrisico te beperken of de gevolgen 

ervan te beperken. 
 
Preventieorganisatie Organisatie opgezet door de uitbater van een gebouw om de 

maatregelen van Passieve en Actieve Beveiliging te ondersteunen. 

 
Product Een component met een uiteindelijke functionaliteit of bestemd om te 

worden geïntegreerd in een Systeem. 
 
Systeem Geheel van Producten die onderling compatibel zijn en onderling kunnen 

samenwerken. 
 

Uitvoerder Gekwalificeerd personeel waarvan de opleiding adequaat is om de 
realisatie, het onderhoud en de herstelling van de doorvoeringen evenals 
de controle van de gedeeltelijke werken in onderaanneming te 
garanderen. 

 
Verdeler Natuurlijke of rechtspersoon die wettelijk verantwoordelijk is voor het in 

de handel brengen van Producten of Systemen.  
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1. Toepassingsgebied 

 
Dit reglement, hierna “Reglement van het BOSEC-Merk – Administratieve en Juridische clausules” 
genoemd, specificeert de algemene regels van het beheer en de organisatie van het BOSEC-merk. 
 
Het BOSEC-merk is bestemd om het beste kwaliteitsniveau te waarborgen van de Installaties, de 
Producten, de Systemen en de aanverwante Diensten in het kader van de preventie van branden. Het 

dekt de volgende domeinen: 
- Passieve beveiliging 
- Actieve beveiliging 
- Organisatie van de Preventie 
 
Het BOSEC-merk beperkt zich tot de Preventie van branden op het vlak van de performantie van de 
Producten (componenten en systemen), de Installaties, en tot de kwaliteit van de aanverwante 

diensten, exclusief elke andere wetgeving (milieu, sociaal, enz.). 
 
Dit document bepaalt: 
- de voorwaarden voor het gebruik van het merk; 
- de bepaling van de technische referentiedocumenten; 
- de opdrachten van de verschillende organen van het BOSEC-certificatieschema; 

- de voorwaarden voor toekenning en gebruik van het merk; 
- de bescherming van het merk in geval van geschil. 
 
De certificatiemodaliteiten zijn hernomen in de documenten “Certificatieregels voor Producten van het 
BOSEC-merk” en de “Certificatieregels voor Diensten van het BOSEC-merk”. 
 
Het BOSEC-merk wordt unaniem erkend in zijn toepassingsgebied als de Belgische kwaliteitsreferentie 

bij uitstek door de sectoren van de verzekering, de industrie, de gebruikers en de interventiediensten. 
 
 

2. Juridisch kader van het BOSEC-merk 
 
Het merk werd gedeponeerd en geregistreerd onder nummer 0839850 in de klassen 1, 6, 9, 13, 19, 
24, 27, 37, 41, 42 en 45. 

 
Het merk en de opschriften die erbij vermeld moeten worden, worden weergegeven in de bijlagen 1 en 
2. 
 
 

3 Gebruik van het BOSEC-merk 

 
De wettelijke voorschriften hebben betrekking op de "veiligheidsaspecten" van Producten, Systemen en 
Diensten. Het merk “BOSEC” wil een toegevoegde waarde leveren door aan de gebruiker te waarborgen 
dat het gewenste prestatieniveau dat bestemd is om mee te helpen aan de beveiliging tegen brand 
wordt gehaald. De certificatiemogelijkheden worden opgedeeld voor de verschillende 'actoren' die bij 

de realisatie van een Installatie betrokken worden, in het bijzonder: 

- de Fabrikanten, de Verdelers van Producten en Systemen; 
- de Gespecialiseerde Ondernemingen (Installateurs). 

 
Elk verkeerdelijk gebruik kan vrij worden meegedeeld aan de Voorzitter van het Merkcomité of de Divisie 
Certificatie van ANPI. Op aanvraag kan dit ook vertrouwelijk blijven. 
 

3.1. Gebruik van het BOSEC-merk voor gecertificeerde Producten en Systemen 
 
 
Elk gebruik van het merk is verboden als de toelating van gebruik niet schriftelijk door ANPI werd 
gegeven of als deze ingetrokken wordt, opgeschort of in overeenstemming met deze regeling 
ontbonden. 
 

Het merk, samen met de in bijlage 1 en 2 voorziene opschriften, dient op elk Product en Systeem 
(componenten inbegrepen) aangebracht te worden. 
Het aanbrengen van het BOSEC-merk belet niet dat men op dezelfde Producten en Systemen andere 
collectieve of individuele merken aanbrengt, voor zover er geen risico van dubbelzinnigheid bestaat. 
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Het BOSEC-merk mag door de Certificaathouder aangebracht worden op het briefpapier, in een 

commercieel document en in andere uitgaven, en dit onder alle mediavormen en op alle types van 
drager, volgens de onderstaande modaliteiten: 
- Het gebruik van het BOSEC-merk in een cataloog en in technische documentatie m.b.t. 

gecertificeerde Producten en Systemen vereist dat het merk vervolledigd wordt met alle opschriften 
die op de Producten en Systemen aangebracht werden (zie “volledig opschrift” bijlage 1); 

- Het gebruik van het BOSEC-merk op het briefpapier en in de algemene documentatie van de 
Certificaathouder vereist dat het merk vervolledigd wordt met de referenties van de certificatie-

instelling en het licentienummer van de Certificaathouder (zie bijlage 2). 
 
In het geval dat eenzelfde Product of Systeem gecertificeerd zou zijn op naam van meerdere 
Certificaathouders en één van hen ook de Fabrikant van het Product of Systeem is, volstaat het om 
enkel het label aan te brengen met het licentienummer van de Fabrikant Certificaathouder. Dit betekent 

in geen enkel geval dat de Certificaathouder die er gebruik van maakt niet meer verantwoordelijk is. 
 

Tijdens de volledige geldigheidsperiode van het recht op het gebruik van het merk, verbindt de 
gebruiker van het merk zich ertoe om de gecertificeerde Producten op de markt te brengen op de manier 
die in de handleiding wordt beschreven en om geen enkel ander Product in verkoop te brengen door 
dezelfde verwijzingen te gebruiken dan deze van het gecertificeerde Product. 
 
Het recht om het BOSEC-merk voor een bepaald Product of Systeem te gebruiken eindigt bij het 

verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat voor dit Product of Systeem hetzij op initiatief 
van de houder van de certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf 
dat moment mag het merk niet meer op de nieuwe producties van dit Product of Systeem worden 
aangebracht. Elk niet geplaatst gelabelde Product moet eveneens van het merk ontdaan worden als het 
recht om het merk te gebruiken omwille van een sanctie voor de gebruiker van het merk wordt 
ingetrokken. 
 

Het aanbrengen of het gebruik van het BOSEC-merk ontslaat de Certificaathouder niet van zijn 
aansprakelijkheden. 

 
3.2. Gebruik van het BOSEC-merk voor Diensten 

 
Het BOSEC-merk mag aangebracht worden op het briefpapier, in een commercieel document en in 
andere uitgaven, en dit onder alle mediavormen en op alle types van drager, voor zover deze uitgaven 

op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze verwijzen naar de Gespecialiseerde onderneming. Het 
gebruik van het BOSEC-merk vereist dat het merk vervolledigd wordt met de aanduiding dat het gaat 
om een Gespecialiseerde onderneming en begeleid wordt met een identificatienummer dat toegekend 
werd door de certificatie-instelling, zoals beschreven in bijlage 2. 
 
Het BOSEC-merk mag niet worden gebruikt door Ondernemingen waarvan de procedure voor het 

bekomen van het certificaat nog niet beëindigd is. Het recht om het Merk te gebruiken eindigt bij het 
verstrijken van de geldigheidsperiode van het certificaat hetzij op initiatief van de houder van de 
certificatie, hetzij als gevolg van een beslissing van de certificatie-instelling. Vanaf dat moment mag 
het Merk niet meer gebruikt worden door de Gespecialiseerde Onderneming. 
 

Een Gespecialiseerde onderneming is niet verplicht om altijd Installaties uit te voeren die conform het 
BOSEC-merk zijn. Wanneer een Gespecialiseerde onderneming een Installatie uitvoert conform de 

criteria van het BOSEC-merk, neemt ze deze op in een lijst. Enkel in dit laatste geval kan een BOSEC 
Verklaring opgesteld worden door de Gespecialiseerde onderneming onder de voorwaarden van de 
‘Certificatieregels diensten’ van het Reglement van het BOSEC-merk.  
 

3.3 Gebruik van het BOSEC-merk in het kader van vormingen/informatie 
 
Er bestaat geen certificatie van instructeurs of personen die informatie verschaffen in het kader van het 

BOSEC-merk. Er mag worden verwezen naar het BOSEC-merk in het kader van de vorming voor zover 
er geen dubbelzinnigheid bestaat tussen het BOSEC-label dat enkel Producten, Systemen en Diensten 
betreft en de kwaliteit van de instructeur. 
 
Termen zoals bijvoorbeeld “BOSEC-instructeur” zijn te dubbelzinnig en zouden kunnen laten vermoeden 
dat dit een titel betreft die verleend werd en mogen bijgevolg niet worden gebruikt. 
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4 De basis referentiespecificaties voor het toekennen van het BOSEC-merk 
 

De toelating tot het gebruik van het BOSEC-merk vloeit voort uit een positieve en gedocumenteerde 
evaluatie, die uitgevoerd werd door de Divisie Certificatie van ANPI in toepassing van de modaliteiten 
die vastgelegd werden in het huidig Reglement voor het BOSEC-merk en in de certificatieregels voor 
Producten en in die voor Diensten. 
 
Het BOSEC-merk dekt de Producten, Systemen of Ondernemingen enkel voor wat betreft de 
voorschriften die zijn opgenomen in de referentiedocumenten van het merk. In elk geval heeft het 

BOSEC-merk enkel betekenis indien alle normatieve en wettelijke documenten m.b.t. de aanwending 
of het gebruik van het Product, Systeem of Onderneming in kwestie zijn nageleefd. 
 
In het kader van internationale akkoorden aanvaard door het Comité voor het Beheer van het BOSEC-
Merk, kunnen buitenlandse of supranationale normatieve documenten (i.e. EN) dienen voor de 

toekenning van het BOSEC-merk volgens de modaliteiten overeengekomen tussen de betrokken 
partijen op voorwaarde dat de betrokken normatieve documenten minstens gelijkwaardig zijn aan deze 

die normaal worden toegepast voor de toekenning van het merk. 
 

5 Organen van de certificatie 
 
5.1. Algemene principes 
 

5.1.1 Opstelling en updating van de regels 
 
De Reglementen van het Merk zijn opgesteld en geactualiseerd door Het Beheercomité van het BOSEC-
merk. 
Het is dit Comité dat, geval per geval, moet beslissen over de toepassingsdatum van een nieuwe versie 
van een Reglement en eventueel over een overgangsperiode. 
 

5.1.2 Certificatieproces 

 
De Divisie Certificatie van ANPI: 
- evalueert en delibereert  de toekenning van de certificaten en het gebruik van het merk in 

overeenstemming met de regels die door het Beheercomité van het BOSEC-merk worden 

voorgeschreven; 
- levert de certificatie af; 
- zorgt voor de opvolgingscontrole. 

 
Nota: In het geval van een negatief evaluatieadvies wordt een tweede advies (review) aan (een) 

expert(s) gevraagd. 
 

5.1.3 Garantie van overeenstemming 
 
Het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten vastgelegd in de statuten van ANPI 
vzw waarborgt de conformiteit van het certificatieschema ten opzichte van de wettelijke en normatieve 

voorschriften. Het zal er in het bijzonder voor zorgen dat elk misbruik ten aanzien van de vrije 

concurrentie zal worden vermeden. 
 

5.2 Rol van elk orgaan 

 
5.2.1 Beheercomité van het BOSEC-merk (BCMB) 

 
Een Beheercomité van het BOSEC-merk (TCT5 BOSEC) werkt binnen ANPI teneinde: 

 
- de reglementen van het BOSEC-merk op te stellen; 
- de reglementen te actualiseren; 
- toe te zien op het goed promoten van het BOSEC-merk; 

- toe te zien op de bewaking van de markt; 
- toe te zien op het correcte gebruik van het BOSEC-merk. 
 
Het Beheercomité van het BOSEC-merk verbindt zich ertoe om schema's van conformiteitbeoordeling  
te implementeren zodat: 
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- de Certificaathouders van Producten en/of de Systemen over een middel beschikken om, met een 
voldoende vertrouwensniveau, de conformiteit van hun Producten en/of Systemen met de 

overeenkomstige technische documenten en de certificatiereglementen aan te tonen, 
- de Ondernemingen kunnen, met een voldoende vertrouwensniveau, de overeenstemming van hun 

organisatie, van hun knowhow en hun Installaties met de overeenkomstige uitgegeven 
voorschriften en de certificatiereglementen aantonen. 

 
Volgens de behoeften, in het bijzonder om de technische reglementen op te stellen, zal het 
Beheercomité van het BOSEC-merk ad hoc Werkgroepen kunnen oprichten om zich te laten bijstaan in 

zijn beslissingen. Het zal hiervoor een beroep kunnen doen op experten. Zonder dat men zich hiertoe 
moet beperken wordt er bij voorkeur een beroep gedaan op experten die deel uitmaken van de 
Technische Comités van ANPI. 
 

5.2.2. Technische werkgroep 

 
De technische Werkgroepen worden opgericht en ontbonden, volgens de behoeften, door het 
Beheercomité dat eveneens de bevoegdheden en de taken ervan bepaalt. Deze groepen formuleren 
niet-bindende adviezen. Deze zullen bijvoorbeeld kunnen zijn:  
- de update van de reglementen; 
- het voorstel, aan het beheercomité, van technische referentiedocumenten; 

- de integratie in de reglementen van de internationale, Europese en bi- of multinationale 
overeenkomsten die van toepassing zijn op de certificatieschema's; 

- het voorstellen van acties en begrotingen voor specifieke acties; 
- technisch advies in het kader van de behandeling van klachten; 
- enz. 
 
Teneinde de eisen te eerbiedigen zullen de experten telkens op basis van hun profiel van bevoegdheden 

voor het beoogde onderwerp geselecteerd worden. 
 

5.2.3. Divisie Certificatie van ANPI 

 
De Divisie Certificatie van ANPI vzw waarborgt de certificatiehandelingen. De systeemorganisatie van 
deze divisie is geaccrediteerd door BELAC volgens de criteria van de norm met betrekking tot de 
instellingen die overgaan tot de certificatie van Producten, Systeem en Diensten. Zij: 

a) krijgt en behandelt de aanvraagdossiers; 
b) waarborgt de goede opvolging van de aanvraagdossiers; 
c) doet de evaluatie, de review en de certificatiebeslissing voor de aanvraag- of vernieuwingsdossiers; 
d) stelt direct de certificaten op die getekend worden door de Certification Manager wanneer alle 

criteria voor certificatie voorzien in de reglementen vervuld zijn; 
e) waarborgt via audits de goede opvolging van de controles en het toezicht op de gecertificeerde 

Producten, Systemen en Diensten; 
f) waarborgt de goede opvolging van de hernieuwing van de certificaten. 
 

5.2.4. Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC) 

 
Het Comité voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten is vastgelegd in de statuten van ANPI 

vzw. Het waarborgt aan de Raad van ANPI vzw, evenals aan alle andere organen, de correcte naleving 
van de certificatieregels, in het bijzonder wat betreft de vrije concurrentie, de onafhankelijkheid en de 
integriteit van de certificatie. Het is ook de plaats voor het ultieme beroep indien een aanvrager vindt 
dat zijn beroep bij het Beheercomité van het merk BOSEC niet volgens de regels behandeld zou zijn. 
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6. Beroep inzake de certificatiebeslissingen 

 
Aanvragen tot beroep inzake BOSEC certificatiebeslissingen zijn gericht aan de Quality Manager van 
ANPI (complaints@anpi.be). Ze worden behandeld door de experten in het desbetreffende domein 
binnen het Beheercomité van het merk BOSEC. Dit Comité: 
- zal de geschiktheid van de certificatievoorschriften voor het voorgelegde geval evalueren; 

- zal de integriteit van de behandeling van het dossier verifiëren; 
- zal, in het geval het oordeelt dat het beroep aanvaardbaar is, een oplossing voorstellen. 
 
Indien de aanvrager van het beroep vindt dat de regels niet onpartijdig werden toegepast door het 
Beheercomité van het merk BOSEC, mag hij op eigen kosten een ultiem beroep indienen bij het Comité 
voor Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten van ANPI. 
 

7. Publicaties 

 
De Divisie Certificatie van ANPI heeft als opdracht om aan ieder persoon of organisme, zowel privé als 
publiek, die dat vraagt de lijsten van de gebruikers van het merk te bezorgen. 
 

Elke publiciteit van een gebruiker van het merk betreffende een gecertificeerd Product, Systeem of 
Dienst maakt melding van het merk. 
 
De gebruiker van het merk houdt alle publiciteitsdocumenten die melding maken van het BOSEC-merk 
ter beschikking. 
 

Enkel een integrale reproductie van de certificaten is toegestaan. 
 

8. Overdrachten 
 

De certificatie kan niet worden overgedragen. In het geval van een wijziging van het juridische statuut 

van de Certificaathouder stoppen de rechten van deze laatste van rechtswege. 
 
De Divisie Certificatie van ANPI moet de aanvraag onderzoeken van de Onderneming die de volledige of 
gedeeltelijke voortzetting waarborgt van de Installatie- of onderhoudsactiviteit in kwestie. 
 

In het geval van een fusie met een andere Onderneming kan het gebruik van de certificatie worden 
uitgebreid of overgedragen naar deze laatste voor zover: 
 
1. de gebruiker van het merk en de andere Onderneming een verklaring ondertekenen die: 

a. de nieuwe naam preciseert van de Onderneming; 
b. verklaart dat de activiteiten van de gebruiker van het merk werden overgenomen door de nieuwe 

Onderneming; 

c. de bestaande contractuele banden tussen de gebruiker van het merk en de Onderneming 
preciseert. 

2. de nieuwe Onderneming een certificatieovereenkomst ondertekent met de Divisie Certificatie van ANPI. 
Deze overeenkomst vernietigt de initieel ondertekende overeenkomst tussen de gebruiker van het 
merk en de Divisie Certificatie van ANPI. 

 
9. Intrekking van de certificatie 

 
De toestemming om het merk te gebruiken kan door de Divisie Certificatie van ANPI worden ingetrokken 
in de volgende gevallen: 
 
a) op uitdrukkelijke vraag van de gebruiker van het merk; 

b) bij niet betaling van de certificatieprestaties; 
c) als gevolg van een sanctie; 
d) indien de certificatieactiviteiten onder het BOSEC-merk in een bepaald domein worden stopgezet; 
e) als een verbod op het op de markt brengen wordt uitgesproken door een overheidsinstantie. 
 
Voor de Producten, Systemen en/of Diensten die als niet conform worden erkend of waarvan de 

certificaten vervallen of ongeldig geworden zijn, is de gebruiker van het merk verplicht om zijn 
Producten en Systemen van het merk te ontdoen en/of de referenties en logo's op deze documenten 
niet meer te gebruiken. 
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De beslissing tot intrekking van het gebruik van het certificaat wordt aan de Certificaathouder bekend 

gemaakt via een aangetekend schrijven behalve voor geval a). 
 

10. Bescherming van het merk – Beroep - Sancties – Arbitrage 

 
In het geval van inbreuken vastgesteld door het BCMB op de beschikkingen van onderhavig 

reglement, verwante voorschriften of verbonden overeenkomsten, is het BCMB gemachtigd om 
sancties op te leggen met betrekking tot het gebruik van het merk en/of gerechtelijke actie te 
beginnen om het merk te beschermen tegen elk misbruik en aantasting. 
 

10.1 Bescherming van het merk 

 
ANPI vzw heeft de bevoegdheid en verbindt zich ertoe, in het kader van de geldende wetgeving, elke 

gerechtelijke actie te beginnen dat het opportuun acht om het merk te beschermen tegen elk misbruik 
en aantasting. Deze acties worden via het Beheercomité van het BOSEC-Merk gevoerd (BCMB). 
 

10.2. Sancties inzake onrechtmatig gebruik van het BOSEC-merk 
 

De sancties worden genomen door de Divisie Certificatie van ANPI die het BCMB daarvan op de hoogte 
brengt. 
 
De volgende sancties kunnen worden uitgesproken: 
- De aangetekende verwittigingsbrief. Deze bevat de correctieve acties die het BCMB beslist heeft; 
- De tijdelijke intrekking van het gebruiksrecht van het merk in afwachting van de correctieve acties; 

- De definitieve intrekking van het gebruiksrecht van het merk; 
- Boetes (het bedrag van de boete kan tot 10 keer de kosten van de betrokken certificatie(s) 

bedragen, verhoogd met de door ANPI vzw aangevatte procedurekosten en gemaakte kosten). 
 
De sancties worden bekend gemaakt via een aangetekend schrijven. 

 
Na de bekendmaking van de sancties heeft de Gecertificeerde 10 dagen om deze te betwisten bij het 

BCMB. Als de betwisting door het BCMB ontvankelijk wordt verklaard, wordt de Gecertificeerde of zijn 
vertegenwoordiger opgeroepen via een aangetekend schrijven. Als de belanghebbenden niet komen 
opdagen, zal het BCMB beslissen over de sancties.  
 
De definitieve intrekkingen van het gebruik van het merk worden publiek bekend gemaakt op 
www.BOSEC.be en op de website van de betrokkene. Een vonnis van een rechtbank zal, ten laste van 
de overtreder, tenminste op A4 formaat in twee sectorgebonden vakbladen bekend worden gemaakt.  

 
In geval van intrekking van de toestemming tot het gebruik van het merk is de gebruiker gehouden 
aan alle blijvende verplichtingen op de datum van intrekking ten opzichte van ANPI vzw. Hij mag geen 
enkele terugbetaling, zelfs niet gedeeltelijk, eisen van de rechten van het gebruik en het beheer die al 
werden vereffend of nog moeten worden vereffend. 
 

10.3. Beroep tegen sancties 

 
De gebruiker van het merk beschikt over een termijn van één maand na kennisneming van de sanctie, 
om beroep aan te tekenen tegen de genomen sanctie. Deze wordt voorgelegd aan het Comité voor 
Advies en Beroep voor de Certificatieactiviteiten (CARC).  

 
Het beroep dat de gebruiker van het merk tegen de genomen sanctie kan indienen schort de uitvoering 
van de sanctie op. 
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10.4. Arbitrage 

 
Wanneer alle vormen van beroep voorzien in dit reglement uitgeput zijn, zullen de geschillen die zouden 
kunnen voorkomen, voor de rechtbank van Nijvel worden behandeld. 
 

11. Aanvullende beschikkingen 

 
11.1. Verantwoordelijkheden 

 
Het gebruiksrecht van het BOSEC-merk omvat geen enkele waarborg van ANPI vzw en stelt de 
gebruiker van het merk niet vrij van zijn verantwoordelijkheden. 
 
De gebruiker van het merk draagt met alle mogelijke middelen die in zijn macht liggen bij aan de 

controle van het merk, met name door aan de Divisie Certificatie van ANPI elk feit te signaleren dat 
het correcte gebruik ervan in gevaar zou kunnen brengen. 
 
Wanneer de beslissing van een beëindiging van een of meerdere certificatiegebieden is genomen, 
verbindt de Divisie Certificatie van ANPI zich ertoe om de lopende certificaten op te volgen tot aan 
hun geldigheidsdatum. De Divisie Certificatie van ANPI vzw kan na deze periode in geen enkel geval 

verantwoordelijk worden gesteld. Het merk mag dan verder worden gebruikt (i.e. in geval van 
herneming) enkel en alleen volgens de regels die op dat moment bepaald zijn. 
 

11.2. Vertrouwelijkheid 
 
Alle leden van de verschillende organen verbonden aan de certificatie (BCMB, CARC, ANPI) zijn 
onderworpen aan artikel 458 van het Belgisch Strafwetboek. 

 
11.3. Tarifering 

 

ANPI vzw brengt jaarlijks lijsten van tariefbepaling uit voor de verschillende domeinen die door het 
BOSEC-merk worden gedekt. De algemene verkoopsvoorwaarden van ANPI vzw maken integraal deel 
uit van onderhavig reglement. 
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Bijlage 1: BOSEC-merk voor Producten en Systemen 

 

Het conformiteitsmerk moet worden aangebracht onder de vorm van een afdruk, ofwel onder de vorm van een 
etiket. Het moet onuitwisbaar zijn en moet onder de vorm van het volgende BOSEC-logo voorgesteld worden: 

 

 

 
 

 
 

Lettertype:   
- YYY = FD (fire detection) , EX (Extinguishing), HSE (Heat and Smoke Exhaust): Times New Roman – vet 
- BOSEC: Eurostile Extended – vet 
- [nnnn] het licentienummer van de gebruiker van het merk is *: Times New Roman – vet 
 
Grootte: De verhoudingen moeten worden behouden zoals in bovenvermeld voorbeeld. Er is geen minimale 
grootte en de karakters moeten met het blote oog goed leesbaar en herkenbaar blijven. 

 
 
*In het geval dat eenzelfde component gecertificeerd zou zijn op naam van meerdere Certificaathouders en één 
van hen ook de Fabrikant van de component is, volstaat het om enkel het label aan te brengen met het 

licentienummer van de Fabrikant. Opgelet, dit betekent in geen enkel geval dat de andere Certificaathouders 
niet meer verantwoordelijk zijn. 
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Bijlage 2: BOSEC-merk voor Diensten en documentaire ondersteuning 

 

 
Het conformiteitsmerk moet aan de volgende criteria beantwoorden waarbij: 

 
 
 

 

 
B – nnnn – FD  

B – nnnn – EX – H  
B – nnnn – EX – G  
B – nnnn – HSE – N 

B – nnnn – HSE – M 
B – nnnn – PP - RF 

 
▪ [nnnn] het licentienummer van de gebruiker van het merk is; 
▪ FD: Fire detection; 
▪ EX - H: Extinguishing – Hydraulic systems; 
▪ EX – G: Extinguishing – Gas systems; 

▪ HSE – N: Natural Heat and Smoke Evacuation; 
▪ HSE – M: Mechanical Heat and Smoke Evacuation; 
▪ PP-RF: Passive – Protection – Sealing of openings. 

 
 
▪ De afmetingen mogen aangepast worden in functie van het gebruikte medium.  

 

▪ Het merk zal opgebouwd worden volgens de gedeponeerde kleuren of onder de vorm van zwarte 
karakters op witte achtergrond. 

 
▪ Het merk kan maar aangebracht worden op Producten en Systemen die geïnstalleerd werden door de 

Onderneming. 
 

 
 
 

* * * * * 
 


