De Algemene Directie Veiligheid & Preventie heeft een koninklijk besluit uitgevaardigd tot regeling van
het gebruik van honden bij de uitoefening van bewakingsactiviteiten.
Dit besluit bepaalt welke bewakingsactiviteiten met honden kunnen worden uitgeoefend. Het bepaalt
eveneens onder welke voorwaarden deze activiteiten kunnen worden uitgeoefend en welke stappen
moeten worden ondernomen bij incidenten.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de patrouillehonden en de speurhonden.

Een

bewakingshond is ofwel patrouillehond ofwel speurhond en wordt steeds ingezet met dezelfde
geleider.
Hieronder vindt u enkele aandachtspunten. Voor meer details kunt u kennisnemen van de bepalingen
van het koninklijk besluit van 5 januari 2021 betreffende het gebruik van honden bij de uitoefening van
bewakingsactiviteiten zoals bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid door op deze link te klikken.
Indien u vragen heeft over dit koninklijk besluit, kunt u een mail sturen naar het volgende adres:
private.veiligheid@ibz.fgov.be.

Doelstelling

Patrouillehond

Speurhond

Herdershond die de bewakingsagent

Hond ingezet voor het speuren naar

bijstaat bij het uitvoeren van zijn

personen, drugs, (componenten van)

bewakingsactiviteiten en hem

explosieven, munitie, wapens,

vergezelt om personen met

brandversnellers of gaslekken.

normafwijkende intenties af te
schrikken.
Voor welke
bewakingsactiviteit
en kan men een

1. Statische bewaking van roerende

1. Het doorzoeken van roerende of

of onroerende goederen;

onroerende goederen naar
spionageapparatuur, wapens, drugs,

2. Mobiele bewaking van roerende of

beroep doen op dit

onroerende goederen en

explosieve stoffen, stoffen die voor

type hond?

interventie na alarm;

de aanmaak van explosieve stoffen
kunnen aangewend worden of

3. Toezicht op en controle van

andere gevaarlijke voorwerpen

personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op al
dan niet voor het publiek
toegankelijke plaatsen;



Het doorzoeken van roerende
goederen met een speurhond is
slechts mogelijk als deze

Deze drie activiteiten kunnen niet
worden uitgeoefend met een
patrouillehond op de volgende
plaatsen:

doorzoeking plaatsvindt op een
plaats die tijdelijk niet publiek
toegankelijk wordt gemaakt.

-

-

gebouwen of gedeelten van

De agenten kunnen met behulp van de

gebouwen die publiek

speurhond de goederen die een

toegankelijk zijn;

persoon op of bij zich draagt enkel

publiek toegankelijke

doorzoeken als de volgende

reizigersvoertuigen.

voorwaarden cumulatief vervuld zijn:
a)

De enige uitzonderingen op dit verbod

onderwerpt;

hebben betrekking op :
-

b)

de publiek toegankelijke

De goederen afgescheiden
worden van de betrokkene;

gebouwen die deel uitmaken
van luchthavens,

c)

De doorzoeking plaatsvindt onder

internationale stations,

cameratoezicht of binnen het

nucleaire sites, militaire

directe zicht van de betrokkene;

domeinen, ISPS-

-

De betrokkene deze vrijwillig

d)

De doorzoeking plaatsvindt bij een

havenfaciliteiten, SEVESO-

toegangscontrole of bij indicatie dat

inrichtingen of bepaalde

de persoon voorwerpen of

internationale instellingen of

substanties (spionageapparatuur,

ambassades

wapen, drugs, explosieve stoffen of

de parkings of winkelgalerijen,

andere gevaarlijke voorwerpen) op

tussen 19 uur en 7 uur.

of bij zich draagt1

4. De bewakingsactiviteiten bij



Het doorzoeken van onroerende

evenementen uitgeoefend op de

goederen kan alleen plaatsvinden op

parkings of niet voor het publiek

plaatsen waar op het moment van

toegankelijke sites;

het aanvatten en het uitvoeren van
de doorzoeking geen andere

5. De bewakingsactiviteiten in
uitgaansmilieu uitgeoefend op de

personen aanwezig zijn dan de

parkings of niet voor het publiek

beheerder van de plaats of de

toegankelijke sites;

personen die er werkzaam zijn.

2.

Detectie van onbevoegden

3.

Wanneer de hond fungeert als
technisch middel ter beschikking
gesteld van een overheidsdienst
die gemachtigd is om

1

De voorwaarden a, c en d zijn niet van toepassing in luchthavens, internationale stations, nucleaire
sites, militaire domeinen, ISPS-havenfaciliteiten, SEVESO-inrichtingen en bepaalde internationale
instellingen of ambassades

speuropdrachten uit te voeren met
het oog op het verzekeren van de
veiligheid

Bijzondere regeling

De bovenvermelde drie eerste

voor

activiteiten kunnen worden

veiligheidsdiensten

uitgeoefend door de

bij openbare

veiligheidsdiensten van de openbare

vervoersmaatschap

vervoersmaatschappijen op alle

pijen

plaatsen waar de bevoegdheden van

Niet van toepassing

de veiligheidsdienst mogen worden
uitgeoefend en die geen rijdend
reizigersvoertuig uitmaken.

Enkele

De patrouillehond moet tijdens de

De speurhond die ingezet wordt bij het

verplichtingen

uitoefening van de activiteiten steeds:

doorzoeken van roerende of onroerende

-

gemuilkorfd zijn en

-

aan een leiband gehouden
worden (maximumlengte van
2 meter).

goederen:

-

mag enkel ongemuilkorfd zijn
tijdens het speuren zelf en

-

moet aan een leiband
gehouden worden
(maximumlengte van 2 meter).

De speurhond die ingezet wordt als
detectiemiddel van onbevoegden:
-

moet aan een leiband gehouden
worden (maximumlengte van 2
meter).

-

moet bij het aantreffen van
onbevoegden onmiddellijk
gemuilkorfd worden en op
afstand gehouden worden zodat
hij geen deel meer uitmaakt van
de verdere controle of
doorzoeking

De speurhond kan per 24 uur
maximum 8 uur worden ingezet, met
inbegrip van de rustperiodes. Na elke
30 minuten activiteit moet de geleider
de hond minimaal 30 minuten laten
rusten.
De geleider dient er zich van te
vergewissen dat zijn hond zowel bij

De geleider dient er zich van te

de aanvang van de opdracht als

vergewissen dat zijn hond zowel bij de

tijdens de uitoefening ervan, in staat

aanvang van de opdracht als tijdens de

is om zijn taken correct uit te voeren.

uitoefening ervan, in staat is om zijn

Indien dit niet het geval is, verwittigt hij

taken correct uit te voeren. Indien dit

onmiddellijk de opdrachtgever en stopt

niet het geval is, verwittigt hij

hij de activiteiten met hond of vat hij

onmiddellijk de opdrachtgever en stopt

deze niet aan.

hij de activiteiten met hond of vat hij
deze niet aan.

Enkele verboden

De bewakings- of veiligheidsagent kan
niet tegelijkertijd zijn hond geleiden
en één van de volgende handelingen
uitvoeren:

-

een toegangscontrole

-

een uitgangscontrole

-

gewapende bewaking

-

een identiteitscontrole

-

een vervoerbewijscontrole in
het kader van de
bevoegdheden van
veiligheidsdiensten.

De inzet of aanwezigheid van een
patrouillehond is niet toegelaten bij het
uitvoeren van een veiligheidscontrole
na vatting of bij een verwijdering.

Honden kunnen nooit als wapen of
dwangmiddel worden gebruikt of
worden ingezet om aan te vallen.

Honden kunnen nooit als wapen of
dwangmiddel worden gebruikt of
worden ingezet om aan te vallen.

De inzet van honden die getraind zijn
om aan te vallen of te bijten is
verboden.
De inzet van honden die getraind zijn
om aan te vallen of te bijten is verboden.

Quid bij

Als een patrouillehond bijt of aanvalt

Als een speurhond bijt of aanvalt

incidenten?

zonder dat zijn geleider hiertoe het

zonder dat zijn geleider hiertoe het

bevel gaf, kan deze hond op

gevel gaf, dient de combinatie hond en

definitieve wijze niet meer ingezet

geleider een nieuw attest

worden bij het uitoefenen van

gehoorzaamheid-sociabiliteit te

bewakingsactiviteiten.

bekomen

Als de patrouillehond op bevel van

Als een speurhond, op bevel van zijn

zijn geleider bijt of aanvalt, mag

geleider, bijt, aanvalt of als wapen of

deze hond niet meer op definitieve

dwangmiddel fungeert, mag deze hond

wijze worden ingezet bij het uitoefenen

op definitieve wijze niet meer ingezet

van bewakingsactiviteiten en mag zijn

worden bij het uitoefenen van

geleider op definitieve wijze geen

bewakingsactiviteiten en kan de geleider

activiteiten als geleider meer

op definitieve wijze geen activiteiten als

uitoefenen.

geleider meer uitoefenen.

Onmiddellijk na een incident behorend

Onmiddellijk na een incident behorend

tot één van bovenstaande gevallen,

tot één van bovenstaande gevallen, licht

licht de onderneming, interne dienst of

de onderneming, interne dienst of

veiligheidsdienst de politiediensten in.

veiligheidsdienst de politiediensten in.

