AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR HET ORGANISEREN VAN
EEN BEWAKINGSONDERNEMING

Toepassing van de wet van 10 april 19901 - Koninklijk besluit van 21 mei 19912

Uw aanvraag moet bij een ter post aangetekende brief worden gericht aan:
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
De aanvraag tot de vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:

1) Het bewijs dat u, bij het indienen van uw aanvraag tot vergunning, 1000 EURO (administratieve
onkosten) heeft gestort op bankrekeningnummer 679-2005794-28 onder de benaming ‘Fonds
voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten
en de privé-detectives’. Deze betaling is verschuldigd krachtens artikel 7 van het koninklijk besluit
van 27 december 20123;. (IBAN: BE 37-6792-0057-9428 - BIC: PCHQBEBB)
2) Het ondernemingsnummer dat aan de onderneming, die de interne bewakingsdienst zal
organiseren, werd toegekend door de kruispuntbank der ondernemingen (KBO).
3) Het bewijs dat u, op het vlak van de technische uitrusting, kan voldoen aan de voorwaarden
bepaald in het koninklijk besluit van 14 mei 19914, meer bepaald dient de interne bewakingsdienst
op de maatschappelijke zetel of op een exploitatiezetel te beschikken over een afzonderlijk en
beveiligd lokaal waarin zowel dossiers als andere vertrouwelijke gegevens worden bewaard. Er
mogen geen derden in dit lokaal ontvangen worden.
Het bewijs betreffende de technische uitrusting dient uit de volgende elementen te bestaan:
o

1

Een verklaring op eer dat de interne bewakingsdienst beschikt over de infrastructuur en het
materiaal zoals beschreven in koninklijk besluit van 14 mei 1991.

Wet van 10 april 1990 (B.S. 29.05.1990) tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid, gewijzigd door de wetten van 18 juli
1997 (B.S. 28.08.1997), 09 juni 1999 (B.S. 29.07.1999), 10 juni 2001 (B.S. 19.07.2001), 25 april 2004 (B.S. 03.06.2004), 07 mei 2004 (B.S.
03.06.2004), 27 december 2004 (B.S. 31.12.2004), 02 september 2005 (B.S. 27.09.2005), 08 juni 2006 (B.S. 09.06.2006), 27 december 2006
(B.S. 28.12.2006), 01 maart 2007 (B.S. 14.03.2007), 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008), 28 april 2010 (B.S. 10.05.2010), 29 maart 2012
(B.S. 30.03.2012), 03 augustus 2012 (B.S. 05.09.2012), 16 januari 2013 (B.S. 30.01.2013), 17 augustus 2013 (B.S. 19.09.2013), en 13
januari 2014 (B.S. 23.01.2014).
2
Koninklijk besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten
en de erkenning van de beveiligingsondernemingen (B.S. 28 mei 1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 juli 1992 (B.S.
06.08.1992) en 13 juni 2002 (B.S. 9.07.2002).
3
Koninklijk besluit van 27 december 2012 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid (B.S. 31.12.2012).
4
Koninklijk besluit van 14 mei 1991 betreffende de financiële middelen en de technische uitrusting van bewakingsondernemingen,
beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten (B.S. 28.05.1991), gewijzigd door het koninklijk besluit van 13 juni 2002 (B.S.
09.07.2002).

o

Het bestaan van het afzonderlijk en beveiligd lokaal moet bewezen worden door middel van
enerzijds een plan van het gebouw waarop de plaats van het lokaal en de eventuele
veiligheidssystemen staan aangeduid en anderzijds de toevoeging van een aantal foto’s
van de beveiligde ruimte.

o

De interne bewakingsdienst moet over voldoende communicatiemogelijkheden beschikken
om in contact te treden met de politiediensten: bijgevolg dient u een telefoonfactuur op
naam van de onderneming over te maken.

o

Dossiers dienen in kasten bewaard te worden die afsluitbaar zijn en die zich bevinden in het
afzonderlijk en beveiligd lokaal: gelieve hiervan het bewijs aan de hand van foto’s over te
maken.

4) De samenstelling van de interne bewakingsdienst:
o

Een lijst van het leidinggevend personeel binnen de interne bewakingsdienst (bijvoorbeeld
personen met een gezagsfunctie ten aanzien van de bewakingsagenten, …);

o

Een lijst van het uitvoerend personeel binnen de interne bewakingsdienst
 Worden als uitvoerend personeel beschouwd:
- De personen die de bewakingsactiviteiten effectief uitvoeren (= de
bewakingsagenten);
- Het administratief en logistiek personeel binnen de interne bewakingsdienst
(bijvoorbeeld: secretaresse, …).

Opmerking: Gelieve voor elke persoon de volgende gegevens te vermelden: de naam, de
voornamen, de geboortedatum, de nationaliteit, het volledig adres en de datum van indiensttreding
óf een raming hiervan.
5) Voor elk personeelslid binnen de interne bewakingsdienst: een uittreksel uit het strafregister
conform het model voorzien in artikel 596, 1e alinea van het wetboek van strafvordering of een
gelijkwaardig bewijs voor personen die hun woonplaats in het buitenland hebben, en dat maximaal
zes maanden oud is op het moment van de vergunningsaanvraag.
6) Voor elk personeelslid binnen de interne bewakingsdienst: een curriculum vitae. Elk personeelslid
dient zijn curriculum vitae te dateren en te ondertekenen. Dit document dient een duidelijk overzicht
te bevatten van de professionele loopbaan van de betrokken persoon. Dit document moet de
administratie toelaten te controleren of de betrokken persoon de afgelopen 5 jaar geen
beroepsbezigheden heeft uitgeoefend die onverenigbaar zijn met zijn functie als bewakingsagent.
7) Voor elk personeelslid binnen de interne bewakingsdienst: instemming tot het
veiligheidsonderzoek. Overeenkomstig artikel 7 van de wet van 10 april 1990, moet men een
schriftelijke instemming geven tot het in artikel 5, 8° en artikel 6, 8° bedoelde veiligheidsonderzoek
en via het modeldocument voorzien in bijlage 1.
8) Gelieve in de tabel (bijlage 2) aan te duiden voor welke bewakingsactiviteiten u wenst vergund te
worden. Hierbij dient bij sommige bewakingsactiviteiten ook gepreciseerd worden of u wilt vergund
worden voor de subactiviteiten die er mee verbonden zijn.
9) Indien u wenst vergund te worden voor één of meerdere van de hierna volgende subactiviteiten:
o statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden
geacht worden aanwezig te zijn;

o
o

mobiele bewaking en interventie na alarm;
winkelinspecteurs.

Dan dient u rekening te houden met de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 20105
tot regeling van bepaalde methodes van bewaking.
Met name dient u aan te tonen dat de bewakingsagenten die deze bewakingsactiviteiten zullen
uitoefenen tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden ten allen tijde een
communicatiemogelijkheid hebben met een oproepcentrale.
Het bewijs van oproepcentrale wordt aangetoond door middel van een contract met een vergunde
alarmcentrale of middels bewijsstukken dat men over een eigen oproepcentrale beschikt dewelke
voldoet aan de artikelen 2-4 van het hierboven vermelde koninklijk besluit. In bijlage vindt u de
attesten (eigen oproepcentrale / contract vergunde alarmcentrale) die hiertoe ingevuld dienen te
worden.
Indien de activiteiten van mobiele bewaking en interventie na alarm door de bewakingsagenten
alleen worden uitgeoefend, dient bijkomend aangetoond te worden dat zij de volgende uitrusting
tot hun beschikking hebben:
- een omvalalarm;
- een stil alarm;
- een lokalisatiesysteem;
- het voertuig dat wordt ingezet bij de mobiele bewaking dient uitgerust te zijn met
een zoeklicht.
10) Indien u bij de activiteiten van beheer van alarmcentrales tevens de activiteiten als
bewakingscentrale (= volgsystemen) wenst uit te oefenen dienen bijkomende voorwaarden vervuld
te worden.
Verdere informatie met betrekking tot het beheren van volgsystemen vindt u in het koninklijk besluit
van 17 mei 20026 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen
gebruiken, alsook in de omzendbrief SPV-01 dienaangaande.
11) Indien u wenst vergund te worden voor de activiteiten van begeleiding van uitzonderlijke voertuigen
met het oog op de verkeersveiligheid, dient de onderneming duidelijke aan te geven voor welke
categorie van begeleiding zij wenst vergund te worden. Afhankelijk van de categorie dient de
onderneming te beschikken over 1, 2 of 3 begeleidingsvoertuigen die op haar naam staan
ingeschreven en te beschikken over 1, 2 of 3 uitvoerende personeelsleden die in het bezit zijn van
het vereiste bekwaamheidsattest.
12) Overeenkomstig de artikelen 5, eerste lid, 5° en 6, eerste lid, 5° van de wet van 10 april 1990
dienen de aldaar bedoelde leidinggevende en uitvoerende personeelsleden te voldoen aan de door
de Koning bepaalde voorwaarden inzake beroepsopleiding en –ervaring.
Dienaangaande bepaalt het koninklijk besluit van 21 december 20067 dat:
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Koninklijk besluit 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking (B.S. 02.04.2010).
Koninklijk Besluit van 17 mei 2002 tot regeling van de methodes van bewakingscentrales die volgsystemen gebruiken (B.S. 18.06.2002).
7
Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en –ervaring, de vereisten inzake
psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of een uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 18.01.2007).
6

Leidinggevend personeel:
1° het leidinggevend personeel dat gezag zal uitoefenen over bewakingsagenten, werkzaam op
het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, één of meerdere provincies of over alle
bewakingsagenten van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst, over een
bekwaamheidsattest “leidinggevend personeel type A” dient te beschikken;
2° het leidinggevend personeel dat gezag zal uitoefenen over meer dan 15 bewakingsagenten,
zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt, zoals bedoeld onder 1°, over een
bekwaamheidsattest “leidinggevend personeel type A” of “leidinggevend personeel type B” dient te
beschikken;
Uitvoerend personeel:
1° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van toezicht op en bescherming van
roerende of onroerende goederen (andere dan mobiele bewaking) en/of met activiteiten van
persoonscontrole (andere dan in cafés en dansgelegenheden en andere dan winkelinspecteur)
over een algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent dient te beschikken;
2° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van mobiele bewaking, zowel over het
algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het bekwaamheidsattest bewakingsagent
- mobiele bewaking dient te beschikken;
3° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van persoonscontrole in cafés en
dansgelegenheden, zowel over het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het
bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu dient te beschikken;
4° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van winkelinspectie, zowel over het
algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het bekwaamheidattest bewakingsagent
– winkelinspecteur dient te beschikken;
5° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van bescherming van personen, zowel over
het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het bekwaamheidsattest
bewakingsagent – bescherming van personen dient te beschikken;
6° het uitvoerend personeel, belast met de activiteiten van toezicht op en bescherming bij het
vervoer van waarden, zowel over het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het
bekwaamheidsattest bewakingsagent – beveiligd vervoer dient te beschikken;
7° het uitvoerend personeel dat de activiteiten van beheer van alarmcentrales uitvoert, over het
bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale dient te beschikken;
8° het uitvoerend personeel belast met de activiteiten van het verrichten van de vaststellingen die
uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich
bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van
een overheidsconcessie, zowel over het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over
het bekwaamheidsattest bewakingsagent – vaststelling materiële feiten dient te beschikken;
9° het uitvoerend personeel belast met de activiteiten van begeleiding van groepen van personen
met het oog op de verkeersveiligheid, zowel over het algemeen bekwaamheidsattest
bewakingsagent als over het bekwaamheidsattest bewakingsagent – verkeersbegeleiding dient te
beschikken;
10° het uitvoerend personeel belast met de activiteiten van begeleiding van uitzonderlijke
voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid, over het bekwaamheidsattest bewakingsagent –
begeleiding uitzonderlijke voertuigen dient te beschikken;
11° het uitvoerend personeel belast met de activiteiten van voor de uitoefening van de activiteit
bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1° en 5°, van de wet van 10 april 1990, op werkposten die
onderworpen zijn aan de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, zowel over
het algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent als over het bekwaamheidsattest
bewakingsagent - havenbewaking dient te beschikken;

Attest psychotechnisch onderzoek:
1° het uitvoerend personeel dient houder te zijn van het attest psychotechnisch onderzoek.
Bijscholing:
1° het uitvoerend personeel dient voor eender welke activiteit houder te zijn van een
bijscholingsattest bewakingsagent, afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag
van een identificatiekaart voorafging. Deze vereiste is niet van toepassing voor personen die in de
periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging het algemeen
bekwaamheidsattest bewakingsagent of het bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator
alarmcentrale, het bekwaamheidsattest bewakingsagent – verkeersbegeleiding hebben bekomen.
2° het leidinggevend personeel dient houder te zijn van een bijscholingsattest leidinggevend
personeel, afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag van een identificatiekaart
voorafging. Deze vereiste is niet van toepassing voor de personen die in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging het bekwaamheidsattest leidinggevend
personeel type A of bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B hebben bekomen.
Voor meer info aangaande de opleidingen kunt u contact opnemen met de erkende
opleidingsinstellingen. De contactgegevens van de opleidinginstellingen zijn terug te vinden op de
website van de directie Private Veiligheid: www.vigilis.be.
13) Een ingevuld verzekeringsattest, waarvan het model is vastgelegd bij koninklijk besluit van 27 juni
19918 (bijlage 3) en waaruit blijkt dat u, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 10 april 1990, een
verzekering voor de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit de
bewakingsactiviteiten van uw interne bewakingsdienst, hebt afgesloten bij een
verzekeringsonderneming die erkend is of van erkenning ontslagen is krachtens de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen. Op dit attest moet overeenkomstig
de aangevraagde activiteiten en subactiviteiten ingevuld worden.
14) Bij de vergunningsaanvraag dienen geen gegevens betreffende eventuele werkkledij overgemaakt
te worden. Desalniettemin moet rekening worden gehouden met het feit dat de werkkledij conform
het MB van 08 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van
bewakingsagenten9 dient te zijn. Dit houdt onder andere in dat voor de samenstelling van de
werkkledij slechts gebruik mag worden gemaakt van een beperkt aantal kleuren, met name zwart –
wit – geel – rood of een mengeling hiervan. Na de vergunning dient de werkkledij tevens nog
voorzien te worden van een vigilis-embleem.
15) Indien de onderneming niet zal beschikken over een exploitatiezetel in België, dient u het bewijs
over te maken dat de onderneming die de interne bewakingsdienst organiseert beschikt over een
van op eerste verzoek uitvoerbare bankwaarborg ten belope van 12.500,00 EUR die dient als
waarborg ter betaling van de retributies en de administratieve geldboetes. De bankwaarborg moet
kunnen worden aangesproken door de Belgische overheid. Zolang het betreffende
uitvoeringsbesluit nog niet in werking is getreden dient dit bewijs nog niet overgemaakt te
worden. Vanaf het moment dat een dergelijk bewijs wel vereist wordt zal de administratie zal
u hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen.
____________________
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artikel 3 van het koninklijk besluit van 27 juni 1991 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de verzekering tot dekking
van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (B.S. 09.07.1991), gewijzigd
door het koninklijk besluit van 20 december 2002 (B.S. 21.01.2003).
9
Ministerieel Besluit van 08 juni 2007 tot bepaling van het model van de werkkleding en het embleem van bewakingsagenten (B.S.
15.06.2007).

Bijlage 1

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Ondergetekende (naam en voornaam):………………………………………………………………………..……..
Adres (straatnaam, nummer, postnummer en gemeente):…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Geboorteplaats en geboortedatum:…………………………………………………………………………….
Rijksregisternummer**:…………………………………………………………………………………………..

Verklaart dat hij / zij * een uitvoerende / leidinggevende * functie beoogt uit te oefenen zoals bedoeld in
de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Dienaangaande verleent ondergetekende hierbij in navolging van artikel 7, §2, tweede lid, van de wet
tot regeling van de private en bijzondere veiligheid10, zijn instemming voor het onderzoek naar de
veiligheidsvoorwaarden conform artikel 7, §1 van de voornoemde wet.

Ondergetekende noteert dat de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, betrekking
hebben op inlichtingen van gerechtelijke of bestuurlijke politie en op beroepsgegevens.
Gegeven te ………………………………………………….(plaats), op ………………………………….(datum)

Handtekening

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

* Schrappen wat niet past.
** Het rijksregisternummer vindt u achteraan uw identiteitskaart of rechtsboven op uw SIS-kaart.
10

Wet van 10 april 1990 (B.S. 29.05.1990) tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid, gewijzigd door de wetten van 18 juli
1997 (B.S. 28.08.1997), 09 juni 1999 (B.S. 29.07.1999), 10 juni 2001 (B.S. 19.07.2001), 25 april 2004 (B.S. 03.06.2004), 07 mei 2004 (B.S.
03.06.2004), 27 december 2004 (B.S. 31.12.2004), 02 september 2005 (B.S. 27.09.2005), 08 juni 2006 (B.S. 09.06.2006), 27 december 2006
(B.S. 28.12.2006), 01 maart 2007 (B.S. 14.03.2007), 22 december 2008 (B.S. 29.12.2008), 28 april 2010 (B.S. 10.05.2010), 29 maart 2012
(B.S. 30.03.2012), 03 augustus 2012 (B.S. 05.09.2012), 16 januari 2013 (B.S. 30.01.2013), 17 augustus 2013 (B.S. 19.09.2013), en 13
januari 2014 (B.S. 23.01.2014).

Bijlage 2

Activiteiten
1. Toezicht op en bescherming van roerende of
onroerende goederen

Subactiviteiten
a) Enkel de hoofdactiviteit zonder de subactiviteiten
b) Statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden
aanwezig te zijn
c) Mobiele bewaking en interventie na alarm

2. Bescherming van personen
3. Aan waardetransport verbonden activiteiten

a) Toezicht op en/of bescherming bij het vervoer van goederen
b) Vervoer van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar
karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn
c) Beheer van een geldtelcentrum
d) Bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan
biljettenautomaten indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of geldcassettes

4. Beheer van alarmcentrales

a) Enkel de hoofdactiviteit zonder de subactiviteit
b) De activiteiten als bewakingscentrale ( = die volgsystemen gebruiken)

5. Toezicht op en contrôle van personen met het oog
op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet
voor het publiek toegankelijke plaatsen

a) Enkel de hoofdactiviteit zonder de subactiviteiten
b) Winkelinspectie
c) Bewakingsactiviteiten uitgeoefend op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of
dansgelegenheid

6. Verrichten van vaststellingen
7. Begeleiding van groepen van personen
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen
* Gelieve in de rechterkolom aan te duiden voor welke (sub)activiteiten u wenst vergund te worden

Bijlage 3

VERZEKERINGSATTEST
Attest tot staving van het sluiten van een verzekeringsovereenkomst tot dekking van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid waartoe de vergunde bewakingsactiviteiten aanleiding kunnen geven.
De verzekeringsonderneming ……………………………………………………. (naam, adres, codenummer) heeft kennis
genomen van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid en de bijzondere veiligheid, gewijzigd bij de
wetten van 18 juli 1997, 9 juni 1999, 10 juni 2001, 25 april 2004, 07 mei 2004, 27 december 2004, 2 september 2005, 8 juni
2006, 27 december 2006, 1 maart 2007, 22 december 2008, 28 april 2010, 29 maart 2012, 03 augustus 2012 en 16 januari
2013 en haar uitvoeringsbesluiten en verklaart dat …………………………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………(naam, adres van de verzekeringnemer)
op datum van ……………..………….. een verzekeringsovereenkomst nr……………………..……. gesloten heeft met
toepassing van artikel 3 van voornoemde wet van 10 april 1990.
De verzekeringsovereenkomst dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
bewakingsactiviteiten van de verzekeringnemer aanleiding kunnen geven*:

waartoe

de

volgende

vergunde

0 toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
0 met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden
geacht worden aanwezig te zijn
0 met inbegrip van mobiele bewaking en interventie na alarm
0 bescherming van personen
0 toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
0 beheer van een alarmcentrale
0 met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale ( = die volgsystemen gebruiken)
0 toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek
toegankelijke plaatsen :
0 met inbegrip van winkelinspecteurs
0 met inbegrip bewakingsactiviteiten uitgeoefend op werkposten gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of
dansgelegenheid
0 verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van
goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van
een overheidsconcessie
0 begeleiden van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
0 begeleiden van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid

De verzekeringsovereenkomst eindigt op ………………... (eindvervaldatum). Overeenkomstig artikel 8 van het koninklijk
besluit van 27 juni 1991 stelt de verzekeringnemer de Minister van Binnenlandse Zaken in kennis van elke beëindiging van de
overeenkomst.
Deze verzekering is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen met
betrekking tot deze verzekering.
…………………….., te …/…/…… (plaats en datum)
Voor de verzekeringsonderneming:
………………………………… (handtekening van de dossierbeheerder bij de verzekeringsonderneming)
Mr/Mevr. ……………….……………………………………(Naam en voornaam van de dossierbeheerder)
Telefoon: ……./…………………………..
Fax: ……../…………………….
e-mail: ………………………………………………….
* De toepasselijke activiteiten aanstippen

Bijlage 4
ATTEST OPROEPCENTRALE IN EIGEN BEHEER
Attest tot staving van het beheer van een oproepcentrale overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot
regeling van bepaalde methodes van bewaking.
Onderneming …………….………………………………………………………………………………………………………….. (naam,
adres en eventueel vergunningsnummer) verklaart in eigen beheer een oproepcentrale uit te baten.
De onderneming verklaart dat haar oproepcentrale, overeenkomstig het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van
bepaalde methodes van bewaking, de volgende functies voorziet:
Art. 2. De oproepcentrale behandelt onmiddellijk de oproepen van bewakingsagenten en de signalen uitgaande van de systemen waarmee
zijzelf of hun voertuigen zijn uitgerust. De oproepcentrale heeft minstens volgende functies :
1° ontvangen van oproepen van de bewakingsagenten, hen hulp en bijstand bieden; daartoe moet de oproepcentrale in de mogelijkheid zijn
om volgende signalen te ontvangen en als dusdanig te herkennen :
a) oproepen uitgaande van communicatiesystemen waarmee de bewakingsagenten zijn uitgerust;
b) alarmsignalen uitgaande van de omvalalarmen en de stille alarmen waarmee de bewakingsagenten zijn uitgerust;
c) de lokalisatie van de bewakingsagenten en hun voertuigen.
2° rechtstreeks verstrekken van onderrichtingen aan de bewakingsagenten;
3° verstrekken van interventieondersteunende informatie aan de brandweer, politie- en hulpdiensten; daartoe dient de oproepcentrale
minstens volgende informatie te kunnen verstrekken :
a) de plaats waar een bewakingsagent zich vermoedelijk op een bewaakte site bevindt;
b) het merk, het model, de kleur en de nummerplaat van de wagen waarmee de bewakingsagent rijdt;
c) de aard van de noodoproep of van het alarmsignaal en de mogelijke reden ervan;
d) de toegangsmogelijkheden tot de site;
e) de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de site;
f) de naam het telefoonnummer van de verantwoordelijke over de bewakingsagenten.
4° rapporteren aan het leidinggevend personeel van de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe de bewakingsagent
behoort.
Art. 3. Om haar functies te kunnen vervullen moet de oproepcentrale te allen tijde in verbinding kunnen treden met :
1° de bewakingsagenten voor wie ze het centraal aanspreekpunt vormt;
2° de brandweer, politie- en/of hulpdiensten;
3° de verantwoordelijke van de bewakingsagenten.
Art. 4. De permanentie in de oproepcentrale wordt verzekerd door minstens twee bewakingsagenten, die voldoen aan de opleidingsvereisten,
bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de
vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende functie in een bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.
In afwijking van wat bepaald is in het eerste lid, kan de permanentie van de oproepcentrale die deel uitmaakt van een interne bewakingsdienst
en gevestigd is op dezelfde site als deze waar de bewakingsagenten van de betrokken interne bewakingsdienst bewakingsactiviteiten
uitvoeren, bemand worden door één bewakingsagent.

De onderneming verklaart dat voor de uitoefening van de hierna volgende en aangekruiste activiteiten* een beroep wordt
gedaan op haar eigen oproepcentrale:
O

voor de mobiele bewakingsactiviteiten

O

voor de statische bewakingsactiviteiten die worden uitgeoefend op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of
derden geacht worden aanwezig te zijn

O

voor de activiteiten van winkelinspectie

De onderneming verklaart dat de oproepcentrale haar functies gedurende de uitvoering van de hierboven aangeduide
activiteiten ten allen tijde zal uitoefenen.
De onderneming stelt de Minister van Binnenlandse zaken in kennis van elke beëindiging van de activiteiten van haar eigen
oproepcentrale.
……………….….……………….., te ……/….../…...… (plaats en datum)
Voor de onderneming:
…………………………………………………………….. (handtekening van de vertegenwoordiger van de onderneming)
Mr/Mevr. ……………….……………..…………………………..…………(naam en voornaam van de vertegenwoordiger)
Telefoon: ……./…………………………..

- in drukletters -

Fax: ……../…………………….
e-mail: ………………………………………………….
Adres oproepcentrale: …………………………………………………………………………………………………………….
Telefoon oproepcentrale: ……./…………………………..
* De toepasselijke activiteiten aankruisen

Bijlage 5

ATTEST OVEREENKOMST ONDERNEMING - ALARMCENTRALE
Attest tot staving van het sluiten van een overeenkomst met een vergunde alarmcentrale voor de uitoefening van de
functie van oproepcentrale in het kader van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde
methodes van bewaking.
De alarmcentrale .………………………………………………………………………………………………………………….
(naam, adres en vergunningsnummer) heeft kennis genomen van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van
bepaalde methodes van bewaking. Hierin staat bepaald dat een oproepcentrale minstens de hierna volgende functies dient te
voorzien:
Art. 2. De oproepcentrale behandelt onmiddellijk de oproepen van bewakingsagenten en de signalen uitgaande van de systemen waarmee
zijzelf of hun voertuigen zijn uitgerust. De oproepcentrale heeft minstens volgende functies :
1° ontvangen van oproepen van de bewakingsagenten, hen hulp en bijstand bieden; daartoe moet de oproepcentrale in de mogelijkheid zijn
om volgende signalen te ontvangen en als dusdanig te herkennen :
a) oproepen uitgaande van communicatiesystemen waarmee de bewakingsagenten zijn uitgerust;
b) alarmsignalen uitgaande van de omvalalarmen en de stille alarmen waarmee de bewakingsagenten zijn uitgerust;
c) de lokalisatie van de bewakingsagenten en hun voertuigen.
2° rechtstreeks verstrekken van onderrichtingen aan de bewakingsagenten;
3° verstrekken van interventieondersteunende informatie aan de brandweer, politie- en hulpdiensten; daartoe dient de oproepcentrale
minstens volgende informatie te kunnen verstrekken :
a) de plaats waar een bewakingsagent zich vermoedelijk op een bewaakte site bevindt;
b) het merk, het model, de kleur en de nummerplaat van de wagen waarmee de bewakingsagent rijdt;
c) de aard van de noodoproep of van het alarmsignaal en de mogelijke reden ervan;
d) de toegangsmogelijkheden tot de site;
e) de naam en het telefoonnummer van de contactpersoon van de site;
f) de naam het telefoonnummer van de verantwoordelijke over de bewakingsagenten.
4° rapporteren aan het leidinggevend personeel van de bewakingsonderneming of de interne bewakingsdienst waartoe de bewakingsagent
behoort.
Art. 3. Om haar functies te kunnen vervullen moet de oproepcentrale te allen tijde in verbinding kunnen treden met :
1° de bewakingsagenten voor wie ze het centraal aanspreekpunt vormt;
2° de brandweer, politie- en/of hulpdiensten;
3° de verantwoordelijke van de bewakingsagenten.
Art. 4. De permanentie in de oproepcentrale wordt verzekerd door minstens twee bewakingsagenten, die voldoen aan de opleidingsvereisten,
bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding en ervaring, de
vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende functie in een bewakingsonderneming of interne
bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen.

De alarmcentrale verklaart sinds …………………..…(begindatum) met onderneming ……………………….………….
………………………………….... (naam en eventueel vergunningsnummer) een overeenkomst te hebben afgesloten om als
oproepcentrale te functioneren ten aanzien van de hierna volgende, door de betrokken onderneming uitgeoefende,
activiteiten*:
O

voor de mobiele bewakingsactiviteiten

O

voor de statische bewakingsactiviteiten die worden uitgeoefend op plaatsen waar geen andere bewakingsagent of
derden geacht worden aanwezig te zijn

O

voor de activiteiten van winkelinspectie

De alarmcentrale verklaart de functies van een oproepcentrale gedurende de uitvoering van de hierboven aangeduide
activiteiten ten allen tijde te kunnen uitoefenen.
Deze overeenkomst eindigt op ……………... (eindvervaldatum). De alarmcentrale stelt de Minister van Binnenlandse zaken in
kennis van elke beëindiging van de overeenkomst. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische
rechtbanken zijn bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot deze overeenkomst.
De alarmcentrale houdt de overeenkomst met de onderneming ter beschikking van de personen bedoeld in artikel 16 van de
wet van 10 april 1990.
……………….….……………….., te ……/….../…...… (plaats en datum)
Voor de alarmcentrale:
………………………………………………………… ….. (handtekening van de dossierbeheerder bij de alarmcentrale)
Mr/Mevr. ……………….……………..…………………………..…………(naam en voornaam van de dossierbeheerder)
Telefoon: ……./…………………………..
Fax: ……../…………………….
e-mail: ………………………………………………….
* De toepasselijke activiteiten aankruisen

- in drukletters -

