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Aanvraag tot vrijwillige intrekking van een vergunning tot exploiteren van een 

bewakingsonderneming of tot het organiseren van een interne bewakingsdienst 
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Wanneer u de activiteiten van uw bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst wenst 
stop te zetten en bijgevolg de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming 
of tot het organiseren van een interne bewakingsdienst wenst in te trekken, dient u via 
aangetekend schrijven een aanvraag tot vrijwillige intrekking van de vergunning te richten aan 
de Directie Private Veiligheid op volgend adres: 
 
 FOD Binnenlandse Zaken 
 Directie Private Veiligheid 
 Handelsstraat 96 
 1040 Brussel 
 
Deze aanvraag dient volgende documenten en/of gegevens te bevatten: 
 

 Bewijs stopzetting bewakingsactiviteiten 
 
Indien uw onderneming vergund is voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, dient 
u bij de aanvraag tot vrijwillige intrekking van de vergunning een bewijs te voegen van de 
werkelijke stopzetting van de bewakingsactiviteiten. Dit bewijs kan geleverd worden aan de 
hand van de (aanvraag tot) schrapping van de activiteiten in de Kruispuntbank van 
Ondernemingen waarvoor de onderneming vergund is. 
 
Indien uw onderneming vergund is voor het organiseren van een interne bewakingsdienst, 
volstaat het om op eer te verklaren vanaf wanneer de interne bewakingsdienst haar activiteiten 
stopzet. 
 

 Identificatiekaarten 
 
Alle identificatiekaarten op naam van de bewakingsonderneming / interne bewakingsdienst 
dienen terugbezorgd te worden aan de administratie. 
 
Indien er identificatiekaarten zijn die om een of andere reden niet gerecupereerd kunnen 
worden, dient hiervan aangifte gedaan te worden bij de lokale politie. Een kopie van het 
proces-verbaal dient bij de aanvraag tot vrijwillige intrekking gevoegd te worden. 
 

 Bewijs betaling retributie en andere openstaande saldi 
 
De jaarlijkse retributie is verschuldigd voor elk geheel of gedeelte van een kalenderjaar waarin 
de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst over een vergunning beschikt om 
bewakingsactiviteiten uit te oefenen. Indien u in de loop van het kalenderjaar de vergunning 
wenst in te trekken, is de retributie voor dit jaar bijgevolg verschuldigd.  
Ook eventuele openstaande boetes dienen betaald te worden vooraleer een vergunning kan 
worden ingetrokken. 
In voorkomende geval dient een betalingsbewijs gevoegd te worden bij de aanvraag tot 
vrijwillige intrekking van de vergunning. 
 
Bijkomende informatie voor bewakingsondernemingen: na verificatie door de administratie of 
alle eventuele openstaande schulden aan de Directie Private Veiligheid vereffend zijn, zal de 
betrokken bankinstelling aangeschreven worden om de bankwaarborg vrij te geven. 
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Naast het indienen van de aanvraag tot vrijwillige intrekking van de vergunning dienen ook 
volgende stappen door de bewakingsonderneming / interne bewakingsdienst ondernomen te 
worden: 

- de werkkledij van de bewakingsagenten dient gerecupereerd te worden. De Vigilis-
emblemen moeten van de werkkledij verwijderd en vernietigd worden; 

- indien uw onderneming / dienst nog in het bezit is van ongebruikte bewakingslijsten 
en/of bewakingsregisters, dienen deze eveneens vernietigd te worden; 

- alle publiciteit (website, drukwerk…) met betrekking tot het aanbieden en uitvoeren van 
bewakingsactiviteiten op naam van de onderneming dient stopgezet te worden. 

 
Vanaf de datum dat de vergunning wordt ingetrokken mag een bewakingsonderneming / 
interne bewakingsdienst geen elke bewakingsactiviteit meer uitoefenen. 
Het uitoefenen van bewakingsactiviteiten zonder te beschikken over de vereiste vergunning 
voor het exploiteren van een bewakingsonderneming kan gesanctioneerd worden met een 
administratieve geldboete. 
 


