Bewakingsagenten
Ze werken voor bewakingsondernemingen of interne
bewakingsdiensten die vergund zijn door de FOD Binnenlandse Zaken
om gebouwen, goederen en mensen te bewaken.

hun taken ?
• Bewaken van roerende of onroerende
goederen en interventie na alarm.
• Kostbare goederen en geld
beschermen tijdens het vervoer.

• Roerende of onroerende goederen
controleren op spionageapparatuur,
wapens, drugs, gevaarlijke
stoffen en voorwerpen.
• Begeleiding van groepen in het verkeer.

• Geldtelcentrum en
alarmcentrale beheren.
• Bevoorraden van bankautomaten en
ze bewaken bij werkzaamheden.
• Personen beschermen.
• Winkelinspectie.
• Evenementenbewaking.

• Toegangscontroles.
• Identiteitscontroles wanneer
iemand zich op een niet publiek
toegankelijke plaats bevindt of aan de
ingang van speelzalen van casino’s,
indien de uitbater dit vraagt.
• Verzekeren van de veiligheidsperimeter
bij noodsituaties.

• Bewaking in het uitgaansmilieu.

waar kom je ze tegen ?
• Op private en publieke plaatsen
(winkels, bedrijventerreinen,
uitgaansplekken, luchthavens).
• Op de openbare weg, voor een
beperkt aantal activiteiten en
met beperkte bevoegdheden.
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klacht indienen ?
Bij de FOD Binnenlandse Zaken.
FOD Binnenlandse Zaken, ADVP
Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 488 34 43
Private.veiligheid@ibz.fgov.be
Opgelet! Vanaf 1 december 2021 zijn we bereikbaar
op volgend adres: Handelsstraat 96, 1000 Brussel

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Wist je dat …
bewakingsagenten
in bepaalde situaties
of op plaatsen
met een bijzonder
veiligheidsrisico
(onder specifieke
voorwaarden) extra
bevoegdheden krijgen,
zoals het gebruik
van een mobiele
camera of een wapen?
Een wapen dragen
mag enkel met een
wapenvergunning,
die afgeleverd werd
door de minister.

Carte d’identification gardiennage
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Bewakingsagenten kunnen
hun activiteiten niet uitvoeren
zonder drager te zijn van
deze identificatiekaart. Ze
wordt uitgereikt door de
Algemene Directie Veiligheid
& Preventie van de FOD
Binnenlandse Zaken, als
de bewakingsagent aan
alle wettelijke voorwaarden
voldoet. De identificatiekaart
moet op een duidelijk leesbare
wijze gedragen worden,
behalve in bijzondere gevallen.
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Identificatiekaart bewaking / Identifizierungskarte Bewachung

Niet elke bewakingsagent
draagt een uniform.
Een winkelinspecteur
bijvoorbeeld draagt
doorgaans burgerkleding.
Hij dient enkel zijn
identificatiekaart
leesbaar te dragen
op het ogenblik dat hij
zich bij een winkelklant
kenbaar maakt.

