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Uitgeoefende activiteit – artikel 3, 2°

1. Bevoegdheden van de bewakingsagent voor deze activiteit
Mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm : bewakingsactiviteit bestaande uit
toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen, waarbij de bewakingsagent zich, met uitsluiting van de
verplaatsingen binnen een site en rond een site, op de openbare weg verplaatst van goed naar goed om er toezicht uit te
oefenen.
Toegestane bevoegdheden : generiek
of
verbonden met de uitgeoefende
activiteit
Uitoefening van de activiteit zonder
gebruik te maken van een specifieke
bevoegdheid.

Methodes – Middelen –
Procedures – Voorwaarden
Procedure die moet worden gevolgd :
Alvorens een onroerend goed te betreden,
controleren de bewakingsagenten de buitenzijde
ervan. Bij het aantreffen van verdachte
elementen, beëindigen ze onmiddellijk hun
controle en verwittigen ze de politie via de
onderneming of dienst die hen opvolgt (art. 121).
----Voorwaarde:
Permanente opvolging door de onderneming of
de interne dienst (art. 100, eerste lid + art. 7 van
het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot
regeling van bepaalde methodes van
bewaking).

Bewaking op de openbare weg en
bijkomende voorwaarden
Niet toegestaan (art. 115).
----Deze activiteit voorziet daarentegen
verplaatsingen op de openbare weg (met
uitzondering van de verplaatsingen binnen een
site en rond een site), te voet of met behulp van
om het even welk transportmiddel.
----! Tijdens deze verplaatsingen wordt geen enkele
bewakingsactiviteit uitgeoefend !

2. Gebruik van een hond, van een wapen of van een paard ?

Gebruik van een hond

Gebruik van een wapen

Mogelijk indien toegestaan – zie de specifieke

Mogelijk indien toegestaan – zie de specifieke

fiche – Gebruik van een hond.

fiche – Gebruik van een wapen.

( lien vers la page Besafe reprenant la fiche ‘chien’)

( lien vers la page Besafe reprenant la fiche ‘arme’)

Gebruik van een paard
Onmogelijk – Niet voorzien

3. Functiecode, identificatiekaart en uniform

Functiecode : EXE 03


Dragen van het uniform en van de
identificatiekaart


EXE 03 XX (nieuwe code volgt nog) om te werken op een
nucleaire site

Een bewakingsagent, die de activiteit van de mobiele bewaking van

EXE 03 XX (nieuwe code volgt nog) om te werken op een

roerende of onroerende goederen en/of interventie na alarm uitoefent,

havensite

moet een uniform dragen dat aan de wettelijke vereisten voldoet en moet
zijn identificatiekaart van bewakingsagent op duidelijk leesbare wijze
dragen (art. 95, eerste lid en 80).

4. Opleidingen

Vereiste opleidingen
Houder zijn van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent
EN
Houder zijn van het bekwaamheidsattest
bewakingsagent - mobiele bewaking en
interventie na alarm
Of
een vrijstelling of equivalent genieten (die in
overeenstemming is met de wetgeving en
erkend wordt door de FOD Binnenlandse
Zaken, of die na een onderzoek van het
opleidingsdossier van de betrokkene wordt
toegekend door de FOD Binnenlandse Zaken)

EN
Houder zijn van het bijscholingsattest
bewakingsagent.

Andere vereiste opleidingen
Om te werken op een nucleaire site
Ook houder zijn van het bekwaamheidsattest bewakingsagent-bewaking
nucleaire site.
----Om te werken op een havenfaciliteit (met haven ISPS)
Ook houder zijn van het bekwaamheidsattest bewakingsagent-bewaking
havenfaciliteit.

5. Nuttige links
Vigilegis :
( lien vers l’article 3 de la page Besafe du Vigilegis)
art. 3, 2° (mobiele bewaking) - 80 (het leesbaar dragen van de identificatiekaart) - 95, eerste lid (het dragen van het uniform van de
onderneming of van de interne dienst) - 100 (permanente opvolging van de agent) - 121 (controle buitenzijde onroerend goed).
Raadpleeg het koninklijk besluit van 15 maart 2010 tot regeling van bepaalde methodes van bewaking
( lien vers l’AR
méthodes en pdf)
Raadpleeg het koninklijk besluit van 23 mei 2018 met betrekking tot de opleidingen in de bewakingssector.
( lien vers l’AR
formations en pdf)
Raadpleeg het competentieprofiel « bekwaamheidsattest bewakingsagent »
( lien vers la page Besafe de cette formation)
Raadpleeg het competentieprofiel « mobiele bewaking en interventie na alarm »( lien vers la page Besafe de cette formation)
Raadpleeg het competentieprofiel « bewaking nucleaire site »
( lien vers la page Besafe de cette formation)
Raadpleeg het competentieprofiel « bewaking havenfaciliteit »
( lien vers la page Besafe de cette formation)
Raadpleeg het fiche « bijscholingsattest bewakingsagent »
( lien vers la page Besafe de ce recyclage)

