AANVRAAG TOT VERGUNNING VOOR ONDERNEMING VOOR
VEILIGHEIDSADVIES IN BELGIE
Versie 21.01.2022

Toepassing van de wet van 2 oktober 20171
Het uitoefenen van activiteiten als onderneming voor veiligheidsadvies in België is slechts toegelaten
mits men voorafgaandelijk beschikt over een vergunning uitgereikt door de Belgische minister van
Binnenlandse Zaken. De Belgische overheid houdt rekening met de waarborgen die een onderneming
reeds heeft verstrekt naar aanleiding van het bekomen van een eventuele vergunning in het buitenland
(bijvoorbeeld het feit dat de aanvraag betrekking heeft op activiteiten als onderneming voor
veiligheidsadvies waarvoor men in het buitenland reeds een vergunning heeft verkregen), maar elke
buitenlandse onderneming dient wel te voldoen aan alle wettelijk vereiste voorwaarden tot het bekomen
van een vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor veiligheidsadvies.
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
Handelsstraat 96, 1040 Brussel
spv.veiladviesconsulsec@ibz.be
De aanvraag tot de vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:
1) Enkel voor nieuwe aanvragen: Het bewijs dat u, bij het indienen van uw aanvraag tot vergunning,
1.000 EURO (administratieve onkosten) heeft gestort op IBAN: BE37 6792 0057 9428 (BIC:
PCHQBEBB) (Fonds voor de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne
bewakingsdiensten en de privédetectives) met de vermelding “aanvraag vergunning onderneming
voor veiligheidsadvies + KBO nummer”. Deze betaling is verschuldigd krachtens artikel 10 van het
koninklijk besluit van 17oktober 20192.

2) U dient het bewijs over te maken dat de bewakingsonderneming beschikt over een 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. (Zie bijlage 4)
3) Een verklaring op eer door de geldige vertegenwoordiger van de onderneming waaruit blijkt dat
men aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet (bijlage 1).
4) Het ondernemingsnummer dat aan de onderneming werd toegekend door de kruispuntbank der
ondernemingen (KBO); of door het handelsregister waarin de gegevens van de buitenlandse

onderneming zijn opgenomen.
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Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 31.10.2017).
Koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies bedoeld in artikel 52 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid (B.S. 20.11.2019).
2

5) Enkel voor rechtspersonen, een kopie van de oprichtingsakte van de onderneming en
eventuele wijzigingen aan de statuten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, of
buitenlands equivalent, waaruit de actuele gegevens met betrekking tot de leden van de
raad van bestuur, alsook het maatschappelijk doel van de onderneming blijken. De
onderneming voor veiligheidsadvies dient opgericht te zijn in overeenstemming met de
bepalingen van het Belgisch recht of in overeenstemming met de wetgeving van een lidstaat
van de Europese Unie.
AANDACHT: zowel het maatschappelijk doel van de onderneming als de vermelde activiteiten bij de
KBO dienen conform de bepalingen van artikel 58 en 593 van de wet van 02 oktober 2017 te zijn.
6) Het telefoonnummer en emailadres van de onderneming.
7) De statuten van de onderneming waarbij in het maatschappelijk doel melding wordt gemaakt van de
activiteit van veiligheidsadvies.
8) De samenstelling van de onderneming voor veiligheidsadvies: dit betreft het personeel (zelfs
ingeval het een éénmanszaak betreft)
° het aantal personeelsleden van de onderneming.
° een lijst van personeelsleden met opgave van naam, voornaam, rijksregisternummer en
functie(s). Volgende functies zijn mogelijk:
i. leidinggevend personeel:
a. Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast
met het nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de
verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a.
directeurs, zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de statuten en
de rechtsvorm van de onderneming);
b. Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de
eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen in verband met de
veldoperaties of neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.
ii. leden van de raad van bestuur en de personen die de controle over de onderneming uitvoeren in de
zin van artikel 1.14§ 1 van het Wetboek van vennootschappen;
iii. uitvoerend personeel: De personeelsleden die belast zijn met het uitvoeren van activiteiten ven
veiligheidsadvies.
iv. personeel belast met de commerciële relaties met de klanten van de onderneming.
v. andere (bv. administratief en logistiek personeel
Opmerking: Gelieve voor elke persoon de volgende gegevens te vermelden: de naam, de
voornamen, rijksregisternummer, de nationaliteit, het volledig adres en de datum van indiensttreding
óf een raming hiervan.
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Ondernemingen voor veiligheidsadvies kunnen niet tegelijkertijd activiteiten uitoefenen van een onderneming zoals bedoeld in de artikelen
4,6,7 en12, meer bepaald bewakingsonderneming, onderneming voor alarmsystemen, onderneming voor camerasystemen en maritieme
veiligheidsonderneming.

Indien de personen niet beschikken over een rijksregisternummer of een bisnummer, de naam, de
voornamen, de geboortedatum, de nationaliteit, het volledig adres en de datum van indiensttreding
of een raming hiervan.
9) Voor elke opgegeven persoon: een curriculum vitae. Elke persoon 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 de activiteiten voor veiligheidsadviseur.
10) Voor elke opgegeven persoon: een instemming tot het veiligheidsonderzoek. Overeenkomstig
artikel 68 van de wet van 2 oktober 2017, moet men een schriftelijke instemming geven tot het in de
artikelen 65-75 bedoelde veiligheidsonderzoek. Dit gebeurt via het modeldocument voorzien in
bijlage 3.
11) Voor elk opgegeven persoon: een document zoals voorzien in bijlage 2.
De persoonsgegevens die op basis van onderhavig document worden overgemaakt, zullen worden verwerkt door de Algemene
Directie Veiligheid en Preventie binnen de FOD Binnenlandse Zaken en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet
van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

Bijlage 1

Verklaring op eer in het kader van de aanvraag tot vergunning of vernieuwing van de vergunning
als onderneming voor veiligheidsadvies – verklaring voor rekening van de onderneming
Verklaring op eer betreffende de onderneming waarvoor een vergunning of vernieuwing van de vergunning als
onderneming voor veiligheidsadvies wordt aangevraagd

Verklaring afgelegd voor rekening van onderneming ……………....................................................................................................
(naam onderneming en ondernemingsnummer)
Ik, ondergetekende……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer 4, functie binnen de onderneming5),
verklaar dat de onderneming voldoet aan de hiernavolgende verplichtingen 6:

o

de verplichtingen ingevolge sociale en fiscale wetgeving

o

niet doorgehaald of geschrapt zijn in de Kruispuntbank voor Ondernemingen

o

zich niet in staat van faillissement bevinden

o

indien de onderneming een rechtspersoon is, niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele straf, zoals bedoeld
in artikel 7bis van het strafwetboek

o

niet tegelijkertijd activiteiten uitoefenen van een bewakingsonderneming, onderneming voor alarmsystemen,
onderneming voor camerasystemen of een maritieme veiligheidsonderneming

verklaar dat (enkel te vervolledigen indien het enkel een aanvraag tot vernieuwing van de vergunning betreft):
o

de onderneming vrij is van sociale of fiscale schulden hoger dan 2.500 euro die niet het voorwerp
een afbetalingsplan dat correct wordt nageleefd

uitmaken van

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. De onderneming verbindt er zich
toe om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mede te delen.
………………………………………………………………………………………...(plaats en datum)
Ondergetekende neemt er tevens kennis van dat de persoonsgegevens die via onderhavig document worden overgemaakt,
zullen worden verwerkt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie binnen de FOD Binnenlandse Zaken en dit in
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
(Naam, voornaam en handtekening)
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Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid.
5
Als functie moet vermeld worden of u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of om controle uit te
voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen bent.
6
De verplichtingen die vervuld zijn aanvinken.

Bijlage 2
Verklaring op eer in het kader van de aanvraag tot vergunning of tot vernieuwing van de
vergunning als onderneming voor veiligheidsadvies : verklaring als (toekomstig) personeelslid
van de onderneming
Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de
vergunning als ‘onderneming voor veiligheidsadvies’ wordt aangevraagd
Ik,
ondergetekende,
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer7):
Verklaar :8
o onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat
en mijn hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de Zwitserse
Bondsstaat9
o

niet veroordeeld te zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele straf of criminele straf, zoals
bedoeld in artikel 7 van het strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens
veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer

o

niet geschrapt te zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten

o

geen lid te zijn van een politiedienst

o

geen lid te zijn van een inlichtingendienst

o

geen functie te hebben in een penitentiaire instelling

o

geen activiteiten van wapen- of munitiefabrikant of –handelaar uit te oefenen

o

niet tegelijkertijd deel uit te maken van een onderneming voor veiligheidsadvies en van een niet
geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor de bewakingsactiviteit “bewaking
uitgaansmilieu”

o

in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een inlichtingendienst

o

in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een politiedienst

o

in de afgelopen drie jaar volgende functie te hebben uitgeoefend binnen een politiedienst :
………………………………………………………………………………………………………….(duidelijke
beschrijving van de functie en benaming van de betrokken dienst)

o

geen andere werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor veiligheidsadvies

7 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.
8
Aanvinken wat van toepassing is.
9
Indien u enkel zitting heeft in de raad van bestuur van de onderneming of enkel controle uitvoert over de onderneming in de zin van artikel 5 van het
Wetboek van Vennootschappen, dient u aan deze voorwaarde niet te voldoen, conform artikel 62 van de wet tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid.

o

volgende werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor veiligheidsadvies :
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………(duidelijke beschrijving van de werkzaamheid)

Verklaar (enkel te vervolledigen indien u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, of persoon bevoegd om de
onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het
Wetboek van Vennootschappen, bent):
o

geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of
als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 van 24
oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde
ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen

o

de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een
gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of 530
van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn verklaard op
basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. Ik verbind er mij toe om
spontaan iedere wijziging aan deze situatie mede te delen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(plaats datum en naam, voornaam en handtekening)

Bijlage 3

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 68, van de wet tot regeling van
de private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017, zijn instemming voor het onderzoek naar de
veiligheidsvoorwaarden conform 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)

Ondergetekende neemt er tevens kennis van dat de persoonsgegevens die via onderhavig document
worden overgemaakt, zullen worden verwerkt door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie binnen
de FOD Binnenlandse Zaken en dit in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 2 oktober
2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

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

Bijlage
Bijlage44
WAARBORGBRIEF

Aan de Minister van Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
AUTONOME WAARBORG OP EERSTE VERZOEK IN HET KADER VAN DE WET VAN 2
OKTOBER 2017 TOT REGELING VAN DE PRIVATE EN BIJZONDERE VEILIGHEID
Voor rekening van: ………………………………………………………………………………(identificatie van
de bewakingsonderneming, de maritieme veiligheidsonderneming, de onderneming voor
alarmsystemen, de onderneming voor camerasystemen, de onderneming voor veiligheidsadvies, de
opleidingsinstelling of de persoon die een interne dienst organiseert: naam, adres van de sociale zetel
en ondernemingsnummer), hierna aangewezen als de «schuldenaar»
Bedrag van de waarborg: 12.500 euro
Kredietinstelling-emittent: ………………………………………………………………..(identificatie van de
kredietinstelling: naam, ondernemingsnummer, correspondentieadres van de bevoegde dienst), hierna
aangewezen als »kredietinstelling»
Referentienr.
van
de
…………………………………………………………………………………………….

waarborg

De kredietinstelling verklaart kennis te hebben van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private
en bijzondere veiligheid (hierna ‘de Wet’) evenals van het Koninklijk Besluit van 31 maart 2020 houdende
vaststelling van de modaliteiten met betrekking tot de bankwaarborg bedoeld in artikel 39 van de wet van
2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (hierna ‘het koninklijk besluit’).
De kredietinstelling verbindt zich onvoorwaardelijk als garant om op eerste verzoek van de bevoegde
ambtenaar, bedoeld in artikel 265 van de Wet, het gevorderde bedrag te betalen. Het bedrag waarvoor
door de bevoegde ambtenaar om betaling wordt verzocht, mag het waarborgbedrag niet overschrijden.
Wanneer de kredietinstelling een verzoek tot betaling ontvangt die de vermeldingen bevat zoals bepaald
in artikel 6, §2, van het koninklijk besluit, zal deze, binnen de vijf bankwerkdagen volgend op de ontvangst
van het verzoek tot betaling, de betaling uitvoeren op het rekeningnummer dat door de bevoegde
ambtenaar werd meegedeeld.
Alle betalingen gedaan door de bank op grond van deze waarborg komen in mindering van het
waarborgbedrag.
De bankwaarborg vangt aan op de datum van ondertekening van deze waarborgbrief.

Op deze waarborg zal slechts aanspraak kunnen gemaakt worden tot negen maanden na de datum
waarop de vergunning is verlopen zonder vernieuwd te worden. In het geval de vergunning voortijdig
beëindigd of ingetrokken wordt, zal slechts aanspraak kunnen gemaakt worden op de garantie tot negen
maanden na de datum van de ontbinding of intrekking van de vergunning.
De kredietinstelling kan deze waarborg bovendien op elk ogenblik beëindigen mits naleving van de
procedure bepaald in het koninklijk besluit. Na afloop van de opzegtermijn van negen maanden te
rekenen vanaf de datum van de zending waarin de beslissing tot opzegging van de bankwaarborg wordt
meegedeeld, kan niet langer aanspraak worden gemaakt op deze waarborg, ongeacht of het origineel
van de waarborg aan de kredietinstelling al dan niet werd terugbezorgd. Conform de bepalingen van het
koninklijk besluit dient de aangetekende zending waarin aanspraak wordt gemaakt op deze waarborg,
uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn verstuurd te worden.
Deze waarborg en het genot ervan zijn onoverdraagbaar.
Deze waarborg valt onder het Belgisch recht. In geval van geschil wordt exclusieve bevoegdheid
gegeven aan de rechtbanken te Brussel.
Gedaan te ……………………….(plaats), op ……………….(datum)
De kredietinstelling
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
(naam en handtekening)

