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Toepassing van de wet van 19 juli 19911

De private opsporing omvat allerhande terreinen zoals het opsporen van verdwenen personen of
gestolen goederen. Maar ook het inzamelen van allerhande informatie over personen: het gedrag, de
vermogenstoestand, de moraliteit of nog de burgerlijke stand wordt als opsporing beschouwd. Dit is ook
het geval voor het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten teneinde een conflict te
beslechten.
Wie private opsporing verricht wordt wettelijk beschouwd als een privédetective, ook al gebruikt hij die
naam niet bij het uitoefenen van zijn job. Experts, verzekeringsinspecteurs, speurders die werken voor
incassokantoren. het zijn allen privédetectives.
Private opsporing bestaat uit bepaalde activiteiten die door private personen worden uitgeoefend en die
door de wet zijn vastgelegd.
Het gaat om volgende activiteiten.
1° Het opsporen van verdwenen personen of verloren of gestolen goederen
2° Het inwinnen van informatie omtrent burgerlijke stand, gedrag, moraliteit en vermogenstoestand van
personen
3° Het verzamelen van bewijsmateriaal of het vaststellen van feiten die aanleiding geven of kunnen
geven tot conflicten tussen personen, of die aangewend kunnen worden voor het beëindigen van die
conflicten
4° Het opsporen van bedrijfsspionage
5° Elke andere activiteit bepaald bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit

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.privedetective@ibz.be

1

Wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privédetective (B.S. 02.10.1991), gewijzigd voor de wetten van 30 december 1996 (B.S.
14.02.1997), 7 mei 2004 (B.S. 03.06.2004) en 28 april 2010 (B.S. 10.05.2010)

De aanvraag tot de vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:
1) De vestigingsplaats
2) Telefoonnummer en mailadres
3) Het getuigschrift van privédetective waaruit blijkt dat de kandidaat met goed gevolg de opleiding
heeft gevolgd, of een bewijs van inschrijving van deze opleiding. De vergunning kan pas worden
verleend mits het overmaken van het getuigschrift van privédetective.
4) Indien de aanvrager het beroep wenst uit te oefenen als bijberoep, een schriftelijke verklaring met
opgave van de bijzondere redenen waarom hij dit wenst te doen. De vermelding welk hoofdberoep
hij uitoefent.
Wat indien de aanvrager zijn woonplaats in het buitenland heeft?
1) Een pasfoto (mag ook een digitale foto zijn aan een witte achtergrond)
2) De vestigingsplaats
3) Telefoonnummer en mailadres
4) Het getuigschrift waaruit blijkt dat de kandidaat met goed gevolg de opleiding heeft gevolgd.
Indien de aanvrager het beroep wenst uit te oefenen als bijberoep, een schriftelijke verklaring met
opgave van de bijzondere redenen waarom hij dit wenst te doen. De vermelding welk
hoofdberoep hij uitoefent.
5) Voor de in het buitenland gevestigde privédetective: het akkoord van de houder van de fictieve
vestigingsplaats, die aanvaardt ervoor in te staan dat betrokkene de bepalingen van de artikelen
5, 6 en 7 van de detectivewet zal naleven.

Nadat de aanvraag is ingediend, legt de administratie een dossier aan. Er wordt onderzocht of de
aanvrager aan alle vergunningsvoorwaarden voldoet. Mogelijks zal de administratie hieromtrent
bijkomende gegevens opvragen bij de aanvrager.
De minister van Binnenlandse Zaken is wettelijk verplicht om bij elke vergunningsaanvraag de
adviezen van de Veiligheid van de Staat en van de procureur des Konings van de wettige
hoofdverblijfplaats van de betrokkene en, bij ontstentenis ervan, de minister van Justitie in te winnen.
Op basis van het administratief dossier zal de minister van Binnenlandse Zaken zijn uiteindelijke
beslissing nemen.
De jaarlijkse heffing bedraagt 371,84€.

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.

