Veiligheidsberoepen
werken elke dag aan
jouw veiligheid.
Ontdek waarvoor je op hen kan rekenen
en hoe je hen herkent.
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Veiligheidsberoepen,
je kan op
ze rekenen
Mensen verdienen het om in alle rust van hun vrijheid te genieten, in een
omgeving waarin ze zich veilig voelen. Samen met de politie en de andere
veiligheidsberoepen, en samen met de provincie- en gemeentebesturen,
is het mijn opdracht om die veilige omgeving te verzekeren.
100% veiligheid bieden is een utopie. Wat we wél kunnen doen, is
ons voor 100% inzetten om een maximale veiligheid te garanderen.
Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is daarbij
van groot belang. De campagne Wederzijds Respect maakt
hier werk van. De ultieme boodschap van de campagne luidt
dan ook: wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer.
Deze brochure geeft je de kans om uitgebreid kennis te maken met
de verschillende veiligheidsberoepen. Met de mannen en vrouwen die
instaan voor de veiligheid in jouw gemeente, stad, provincie of politiezone.
We brengen hun taken in kaart, laten zien hoe je ze herkent, wat het
wettelijk kader is en waar eventuele klachten kunnen worden ingediend.
Eén ding is zeker: je kan altijd op hen rekenen
bij het uitvoeren van jouw opdracht.
Veel leesplezier!
Annelies Verlinden,
Minister van Binnenlandse Zaken,
Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Veiligheidsagenten
Ze werken voor de veiligheidsdienst van een openbare vervoersmaatschappij, vergund door de FOD Binnenlandse Zaken. Ze waken over
de veiligheid van het openbaar vervoer in stations, treinen, bussen,
metro’s, trams, aan haltes en op perrons.

hun taken ?
• Bewaken en beschermen van goederen, mensen en infrastructuur van
openbare vervoersmaatschappijen.
• Waken over de veiligheid op
het openbaar vervoer.
• Controleren van de naleving
van de geldende regelgeving
met betrekking tot het openbaar
vervoer (bv. vervoersbewijzen).
• Controleren van de identiteit in het
geval van een inbreuk of als de
veiligheid in het gedrang komt.
• Personen vatten indien ze een
wanbedrijf/misdaad of een inbreuk
op de regelgeving van het openbaar
vervoer plegen of indien de persoon
weigert zich te identificeren of
een valse identiteit opgeeft.
• Bij gevatte personen een veiligheidscontrole uitvoeren om wapens of
gevaarlijke voorwerpen op
te sporen.
• Personen die niet in het bezit zijn van
een geldig vervoersbewijs, onder
bepaalde voorwaarden, uit een
vervoersbewijszone verwijderen.
• Indien ze beëdigd zijn, kunnen veiligheidsagenten ook processen-verbaal
opstellen inzake de regelgeving van het
openbaar vervoer (overlastinbreuken
en inbreuken m.b.t. vervoersbewijzen).
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wat mogen ze niet ?
• Wapens gebruiken (tenzij handboeien
en pepperspray).
• Een persoon langer dan 2 uur bij zich
houden.
• Hun bevoegdheden gebruiken buiten
de infrastructuur van de openbare
vervoersmaatschappij. (Uitzondering:
concessies en andere openbare
vervoersmaatschappijen in geval van
een samenwerkingsakkoord.)

waar kom je ze tegen ?
• Op de trein, bus, metro en tram.
• In stations, op perrons en aan haltes van
het openbaar vervoer in heel het land.

hoe herken je ze ?
Aan het uniform. Dat uniform mag
uitsluitend uit de kleuren zwart, wit, geel
of rood bestaan, of een combinatie
hiervan. Het mag geen aanleiding geven
tot verwarring met het uniform van
agenten van de openbare macht. Op
de rechterborstkant van het uniform
staat het herkenbare V-embleem van
Vigilis. Dit embleem wordt door de FOD
Binnenlandse Zaken enkel uitgereikt aan
de vergunde bewakingsondernemingen
of interne diensten.

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

Wist je dat …
veiligheidsagenten
onder bepaalde
voorwaarden
handboeien en
pepperspray mogen
gebruiken?

Carte d’identification d'agent de sécurité
Identificatiekaart veiligheidsagent

Zonder deze kaart mogen
veiligheidsagenten hun functie niet
uitoefenen. Ze moeten deze kaart tonen
aan elke burger die er om vraagt. Ze
wordt uitgereikt door de Algemene
Directie Veiligheid & Preventie van
de FOD Binnenlandse Zaken.

Benieuwd naar zijn collega’s van De Lijn, MIVB
of TEC? Ontdek op www.BeSafe.be waaraan
je de verschillende veiligheidsagenten van
het openbaar vervoer kan herkennen.

KLACHT INDIENEN?
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

Gemeenschapswachten
Ze worden door de gemeente aangeworven om het eerste
veiligheidsaanspreekpunt te zijn voor de burgers van de gemeente.
Ze mogen niet ingezet worden voor privé-evenementen.

hun taken ?
• Veiligheidsgevoel bij burgers vergroten
en maatschappelijke overlast en
criminaliteit verminderen door hun
preventieve aanwezigheid.
• Sensibiliseren en informeren over
veiligheid en criminaliteitspreventie.
• Rapporteren aan de bevoegde diensten
over veiligheid (defecten), milieu en
verkeersproblemen.
• Automobilisten informeren over hoe
hinderlijk of gevaarlijk foutief parkeren is.
• De veilige doorgang van (school-)
kinderen, personen met een handicap
en ouderen helpen verzekeren.
• Toezicht houden tijdens publieke evenementen om de veiligheid te garanderen.
• Geweldloos tussenkomen bij verbale
conflicten om te voorkomen dat de
situatie erger wordt.
• Schoolkinderen begeleiden die zich in
groep, te voet of met de fiets, van huis
naar school verplaatsen en omgekeerd.
Ze mogen het verkeer doen stoppen
door hun verkeersbord in de lucht te
steken.
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• Na een opleiding tot GAS-vaststeller
mogen gemeenschapswachten
inbreuken op het politiereglement
vaststellen. Je herkent de gemeenschapswacht-vaststeller aan het woord
‘vaststeller’ op de rechtermouw en de
vermelding op de identificatiekaart.

wat mogen ze niet ?
• Geweld gebruiken bij conflicten. Hun rol
is preventief, informatief en gemoedelijk.
• Verbaliseren.
• Optreden op privaat domein of op een
evenement op openbaar domein dat
wordt georganiseerd door een privaat
persoon.

hoe herken je ze ?
Aan het uniform: paarse jas, paarse trui,
zwarte lange broek, paars petje en wit
hemd, T-shirt of polo. Het logo ‘gemeenschapswacht’ staat op de achter- en
voorkant van de jas, de trui en het hemd
of T-shirt.

waar kom je ze tegen ?
• Op de openbare weg.
• Op openbare plaatsen (parken, pleinen,
openbare parkeerplaatsen, strand).

Wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie
van gemeenschapswacht, tot instelling van de
dienst gemeenschapswachten en tot wijziging
van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet.

Wist je dat …
gemeenschapswachten
bij het opmerken van
een strafbaar feit
de dader naar zijn
identiteitspapieren
mogen vragen, maar bij
een weigering die niet
kunnen opeisen? Dat
mag enkel de politie.

Deze kaart hebben
gemeenschapswachten altijd
bij, op een zichtbare plaats.

KLACHT INDIENEN?
Bij de gemeente waartoe de
gemeenschapswacht behoort.

Voetbalstewards
Dit zijn vrijwilligers die in opdracht van voetbalclubs (organisatoren
van voetbalwedstrijden) de wedstrijden in goede banen leiden. Niet op
het speelveld, maar errond. Ze maken toeschouwers wegwijs en kijken
toe op de veiligheid.

hun taken ?
• Onthaal en ticketcontrole
van toeschouwers.
• Permanent de evacuatiepoorten
bemannen.
• Een vlotte doorgang naar de uitgangen
en de parkings verzekeren.

wat mogen ze niet ?
• Voetbalstewards hebben geen politiebevoegdheden. Ze mogen geen geweld
of dwang gebruiken.
• Stewards zijn ook geen
bewakingsagenten.

waar kom je ze tegen ?

• Spelers, scheids- en lijnrechters
vergezellen, van bij hun aankomst
in het stadion tot aan hun vertrek.

• In en rond voetbalstadions.

• Controleren of het reglement van
inwendige orde wordt nageleefd.

• Op heel het grondgebied tijdens
collectieve verplaatsingen.

• Het stadion voor en na de
match inspecteren.

• Bij voetbalevenementen.

• Het uitvoeren van oppervlakkige
controles van kleding en bagage om
gevaarlijke voorwerpen te vinden
(wapens, vuurwerk, messen).

hoe herken je ze ?
Aan de oranje fluovest met het woord
‘steward’ op.

• Richtlijnen geven aan toeschouwers.
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Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden.
Koninklijk besluit van 25 mei 1999 tot bepaling van de voorwaarden voor de indienstneming van voetbalstewards.

Wist je dat …
voetbalstewards
de toegang mogen
ontzeggen aan
toeschouwers die zich
verzetten tegen de
oppervlakkige controle
of de afgifte van bv.
explosieve middelen?

Deze kaart hebben
voetbalstewards
altijd bij. Hun naam en
pasfoto staan hierop, én
de voetbalclub waaraan
ze verbonden zijn.

KLACHT INDIENEN?
• Bij de Lokale Politie: indien de
steward een inbreuk pleegt
die strafrechtelijk bestraft
kan worden (bv. het slaan van
een supporter).
• Bij de club via de divisiechef,
hoofdsteward of veiligheidsverantwoordelijke.

Bijzondere veldwachters
Ze controleren hoofdzakelijk de naleving van de wet op de jacht
en de visserij en de activiteiten ervan. In opdracht van een
instelling of particulier treden ze als officier van de gerechtelijke
politie op, binnen hun district en grenzen van bevoegdheden. Ze
hebben een eed voor de vrederechter afgelegd, die goedgekeurd
werd door de provinciegouverneur van hun woonplaats.

hun taken ?

wat mogen ze niet ?

• Dieren waarop gejaagd of gevist
wordt beschermen, door jacht- en
visvergunningen te controleren.

Bijzondere veldwachters hebben geen
bevoegdheden buiten het gebied
waarvoor ze beëdigd zijn.

• Processen-verbaal opstellen bij
niet-naleving van de wet op de jacht
en de riviervisserij of bij inbreuken
op private eigendommen.

waar kom je ze tegen ?

• Sensibiliseren van burgers om
respect te hebben voor het milieu
door hen te wijzen op wat wel en niet
mag in landelijke en bosgebieden.
• Bijdragen aan natuurbescherming
door hun aanwezigheid op het terrein.

Hoofdzakelijk op publieke of private
jacht- en visterreinen, maar ook in
(stedelijke) parken of recreatiedomeinen
waar zij bevoegd zijn.

hoe herken je ze ?
Aan het donkergroene uniform voorzien
van het federale embleem met de woorden ‘bijzondere veldwachter’. Zij mogen
volgens de wet een jachtwapen dragen.
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Veldwetboek (hoofdstuk 2) en Koninklijk Besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van
bijzondere veldwachters.

Wist je dat …
bijzondere veldwachters
bevoegd zijn om een
proces-verbaal uit
te schrijven wanneer
een jager, visser of
natuurgebruiker de
wet overtreedt? Ze
mogen dan optreden
als ambtenaar van de
gerechtelijke politie.

Deze kaart hebben bijzondere
veldwachters altijd bij om hun
hoedanigheid van officier van
gerechtelijke politie te kunnen
legitimeren aan de burger. Hierop staat
ook het gebied waar ze bevoegd zijn.

KLACHT INDIENEN?
• Comité P: www.comitep.be.
• Bij de Lokale Politie.

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 ?

wat mogen ze niet ?

• Bewaken van roerende of onroerende
goederen en interventie na alarm.

• Geweld, dwang of handboeien
gebruiken.

• Kostbare goederen en geld
beschermen tijdens het vervoer.

• Tussenbeide komen in een politiek
conflict of een arbeidsconflict.

• Geldtelcentrum en alarmcentrale
beheren.

• Wapens gebruiken. Enkel in een beperkt
aantal welbepaalde situaties en op
voorwaarde van een wapenvergunning
uitgereikt door de minister van FOD
Binnenlandse Zaken.

• Bevoorraden van bankautomaten en ze
bewaken bij werkzaamheden.
• Personen beschermen.
• Winkelinspectie.

waar kom je ze tegen ?

• Evenementenbewaking.
• Bewaking in het uitgaansmilieu.
• Roerende of onroerende goederen
controleren op spionageapparatuur,
wapens, drugs, gevaarlijke stoffen en
voorwerpen.

• Op private en publieke plaatsen
(winkels, bedrijventerreinen,
uitgaansplekken, luchthavens).
• Op de openbare weg, voor een
beperkt aantal activiteiten en
met beperkte bevoegdheden.

• Begeleiding van groepen in het verkeer.
• 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.
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hoe herken je ze ?
Aan het uniform. Dat uniform mag
uitsluitend uit de kleuren zwart, wit, geel
of rood bestaan, of een combinatie
hiervan. Het mag geen aanleiding geven
tot verwarring met het uniform van
agenten van de openbare macht. Het
herkenbare V-embleem van Vigilis wordt
door de FOD Binnenlandse Zaken alleen
uitgereikt aan de vergunde bewakingsondernemingen of interne diensten.

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.

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.

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.

KLACHT INDIENEN?
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

Politieambtenaren
Lokale Politie
Ze dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit in onze
maatschappij. De Lokale Politie wordt geleid door de korpschef.
Lokale en Federale Politie werken nauw samen met elkaar.

hun taken ?
• Wijkwerking: luisteren naar de
noden van de bevolking.
• Onthaal van de burger: klachten
registreren of opnemen
en informatie geven.
• Interventie: dringende oproepen,
personen en goederen
beschermen, patrouilleren, daders
van misdrijven arresteren.
• Slachtofferbejegening: zich ontfermen
over slachtoffers en hen begeleiden
naar gespecialiseerde diensten.

• Lokale opsporing en onderzoek: zoeken
naar bewijzen en getuigen, verhoren van
verdachten, beschermen van plaatsen
waar een misdrijf werd gepleegd.
• Genegotieerd beheer van de openbare
ruimte: verzekeren van de rust en
veiligheid van het publiek tijdens
manifestaties en evenementen.
• Verkeer: inbreuken op het
verkeersreglement voorkomen en
vaststellen, controles uitvoeren,
processen-verbaal uitschrijven.

hoe herken je ze ?

waar kom je ze tegen ?

Aan het blauwe uniform, politielogo,
hoofddeksel, borstkenteken
(naamplaatje) en gradenplaatje. Aan de
lichtblauwe accenten op het naam- en
gradenplaatje kan je de Lokale Politie
onderscheiden van de Federale Politie.
Politie in burger kan je herkennen aan
de oranje interventiearmband met
politielogo op.

Op het volledige Belgische
grondgebied.

De wettelijke basis voor het politiewerk is vastgelegd in de wet van 5 augustus 1992 betreffende de politiedienst. De
Geïntegreerde Politie is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus. Het federaal niveau bestaat uit de Federale Politie en het lokale niveau uit de Lokale Politie die elk
in hun eigen veld, ‘politiezone’ genaamd, werken. Beide niveaus zijn autonoom maar werken nauw samen en zijn complementair. Er
bestaat geen enkele hiërarchische band tussen hen.
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Binnen het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie zijn de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de
Commissaris-generaal van de Federale Politie echter afwisselend verantwoordelijk voor het beleid en de keuzes met betrekking
tot de ondersteuning van de Geïntegreerde Politie op het gebied van personeel, logistiek, ICT en financiën.

Wist je dat …
je een valse van een
echte politieambtenaar
kunt onderscheiden
door naar zijn
legitimatiekaart
te vragen?

Politie
Police
Polizei

Politieambtenaren moeten altijd hun
legitimatiekaart op zak hebben. Deze
kaart is even groot als een bankkaart
en is voorzien van veiligheidsopdrukken,
zoals het politielogo in hologram.

GEÏNTEGREERDE POLITIE
De Federale en Lokale Politie vormen
samen de Geïntegreerde Politie. Beide
niveaus vullen elkaar aan. Daarbij
delen ze:
• Eén deontologische code.
• Rekrutering en selectie.
• Opleiding.

KLACHT INDIENEN?

• Technologie, zoals het digitale
radionetwerk.

• Een klacht indienen bij de
politie: maak een afspraak
in het dichtstbijzijnde
commissariaat.

• De elf provinciale informatie- en
communicatiecentra.
• Het statuut (bevordering, mobiliteit,
bezoldiging).
• Een nationale gegevensbank.
• Een visuele identiteit.
• Logistieke steun.

• Een klacht indienen tegen
de politie: via Comité P
(www.comitep.be) of via de
Algemene Inspectie van de
Federale Politie en de Lokale
Politie (www.aigpol.be).

Politieambtenaren
Federale Politie
Ze dragen bij tot de veiligheid en levenskwaliteit in onze maatschappij.
De Federale Politie wordt geleid door de Commissaris-generaal,
onder het gezag van de ministers van Binnenlandse Zaken en van
Justitie. Lokale en Federale Politie werken nauw samen met elkaar.

hun taken ?
• Gespecialiseerde opdrachten:
bestrijden van georganiseerde
criminaliteit, vermiste personen
opsporen, speciale eenheden inzetten,
sites beveiligen, verzekeren van de
veiligheid op autosnelwegen en op het
openbaar vervoer (in treinen en stations,
op luchthavens, op waterwegen).
• Operationele steun (inzetten van
helikopters en sproeiwagens,
politie te paard, hondensteun).
• Administratieve ondersteuning
en logistieke hulp voor de
zones van de Lokale Politie.

waar kom je ze tegen ?
Op het volledige Belgische
grondgebied.

hoe herken je ze ?
Aan het blauwe uniform, politielogo,
hoofddeksel, borstkenteken (naamplaatje) en gradenplaatje. Aan de
okerkleurige accenten op het naam- en
gradenplaatje kan je de Federale Politie
onderscheiden van de Lokale Politie.
Politie in burger kan je herkennen aan
de oranje interventiearmband met
politielogo op.

• Internationale politiesamenwerking.

De wettelijke basis voor het politiewerk is vastgelegd in de wet van 5 augustus 1992 betreffende de politiedienst. De
Geïntegreerde Politie is opgericht bij de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus. Het federaal niveau bestaat uit de Federale Politie en het lokale niveau uit de Lokale Politie die elk
in hun eigen veld, ‘politiezone’ genaamd, werken. Beide niveaus zijn autonoom maar werken nauw samen en zijn complementair. Er
bestaat geen enkele hiërarchische band tussen hen.
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Binnen het Coördinatiecomité van de Geïntegreerde Politie zijn de Voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en de
Commissaris-generaal van de Federale Politie echter afwisselend verantwoordelijk voor het beleid en de keuzes met betrekking
tot de ondersteuning van de Geïntegreerde Politie op het gebied van personeel, logistiek, ICT en financiën.

Wist je dat …
politieambtenaren
mogen fouilleren,
identiteitscontroles
uitvoeren, arresteren,
een huiszoeking
doen en dat ze
dwang en wapens
mogen gebruiken?

Politie
Police
Polizei

Politieambtenaren moeten altijd hun
legitimatiekaart op zak hebben. Deze
kaart is even groot als een bankkaart
en is voorzien van veiligheidsopdrukken,
zoals het politielogo in hologram.

KLACHT INDIENEN?
• Een klacht indienen bij de
politie: maak een afspraak
in het dichtstbijzijnde
commissariaat.
• Een klacht indienen tegen de
politie: via Comité P
(www.comitep.be) of via de
Algemene Inspectie van de
Federale Politie en de Lokale
Politie (www.aigpol.be).
• Met betrekking tot diensten:
www.politie.be/5998/nl/
contact/ontevreden-overonze-diensten.

Militaire politieagenten
Ze waken over de orde en tucht in het Belgische leger, zorgen voor de
veiligheid op militaire domeinen en begeleiden militaire escortes.

hun taken ?
• Handhaving van de orde en
tucht in het Belgische leger.
• Waken over de veiligheid van
militaire kwartieren en domeinen.
• Escorteren van militaire konvooien
en van belangrijke persoonlijkheden
van Defensie en van Internationale
instellingen (EU, NATO) in steun
van de Federale Politie.
• Regelen van het militaire verkeer
en opzetten van wegcontroles
voor militaire voertuigen.
• Vastellingen verrichten bij
incidenten met militairen, zoals bij
verkeersongevallen, vandalisme
en beschadigingen.
• Militaire politieagenten van het
militair detachement Paleis der
Natie beschermen het parlement.

wat mogen ze niet ?
Militaire agenten hebben
geen politiebevoegdheden
buiten het Belgische leger. Met
uitzondering van inbreuken op hun
verkeersregelingssignalen tijdens hun
escorteopdrachten. Dan zijn ze wel
bevoegd om processen-verbaal op
te stellen.

waar kom je ze tegen ?
• Op het hele Belgische grondgebied.
• Op buitenlandse missies
met het Belgische leger.
• Hun legereenheden vind je in Peutie,
Leopoldsburg, Lombardsijde,
Marche-en-Famenne en Nijvel.

hoe herken je ze ?
Aan de fluorescerende veiligheidsvest
met het logo ‘MP’ op. Dat logo vind je
ook op de linkermouw. Motorrijders dragen dezelfde oranje motorkledij en helm
als de Federale Politie. Op de motorvest
staat ‘militaire politie’, en het logo ‘MP’
staat op de linker- en rechtermouw.
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KB 1 december 1975, Art 3.1 1°
KB 1 december 1975, Wet 16 juli 2020, wat de doorstroming van prioritaire voertuigen betreft.

Wist je dat …
militaire politieagenten
elke militaire graad
overstijgen als ze hun
opdracht uitvoeren?
Ze worden dan altijd
beschouwd als de
functionele meerdere.

Met deze kaart kunnen militaire
politieagenten van elke militair in
uniform hulp en bijstand eisen.

KLACHT INDIENEN?
Via ACOSOPSTRG-DIV-PL-FPM@mil.be

Douaniers
Ze werken in dienst van de FOD Financiën. Voor de eengemaakte
Europese markt stonden ze vooral in voor de grensbewaking. Vandaag
is hun takenpakket heel divers. Ze waken onder meer over eerlijke
handel, innen invoerrechten en controleren of de accijnzen en de
btw betaald worden. Naast deze fiscale taken, is ook de strijd tegen
terrorisme en drugs een belangrijk aspect van hun takenpakket. Om
al deze taken het hoofd te kunnen bieden, hebben ze een veelvoud
aan gespecialiseerde diensten en middelen: mobiele brigades,
hondenteams, rummageteams, motards, mobiele en vaste scanners, ...

hun taken ?
• Inning van en controle op
accijnsrechten, douanerechten
en btw bij invoer.

De douane controleert goederen
en geen personen.

• De EU en België beschermen tegen
oneerlijke en onwettige handel.

waar kom je ze tegen ?

• Bevorderen van eerlijke handel
en het opzetten van nieuwe
handelsrelaties dankzij hun
douaneattachés in het buitenland.

Op het hele Belgische grondgebied.

• Meewerken aan de beveiliging (drugs,
terrorisme, namaak) van de EU en
de bescherming van het milieu.
• Voertuigen controleren op
de openbare weg.
• Bagage van reizigers controleren.
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wat mogen ze niet ?

Algemene Wet Douane en Accijnzen van 18 juli 1977.

hoe herken je ze ?
Aan het donkere, marineblauwe uniform
met ‘douane’ op de borst en/of rug. Voor
de Duitstalige diensten is dat het woord
‘Zoll’. Op het hoofddeksel staat vooraan
het logo van de douane.

Wist je dat …
sommige douaniers
gewapend zijn en
met een prioritair
voertuig rijden?

Administration générale
des Douanes et Accises
Algemene Administratie van
de Douane en Accijnzen

Service Public
Fédéral
FINANCES

Federale
Overheidsdienst
FINANCIEN

Deze kaart hebben douaniers altijd bij
om zich te legitimeren bij een controle.
Hun naam, pasfoto, stamnummer en het
logo van de FOD Financiën staan hierop.

KLACHT INDIENEN?
Via het klachtenformulier
op de website van de
FOD Financiën:
www.financien.belgium.be/
nl/klachtenbeheer.

Rallystewards
Ze worden aangeworven door de organisatoren van
autosportwedstrijden. Ze staan verspreid over het parcours om
de toeschouwers te begeleiden en hun veiligheid te verzekeren.

hun taken ?
• Onthaal van toeschouwers.
• Veiligheidsadvies geven aan het publiek.
• De toeschouwers wijzen op de
verboden zones en hen begeleiden
naar de toegankelijke zones.
• Informeren over de
parkeermogelijkheden, de potentiële
gevaren, en de sanitaire, medische
of veiligheidsinfrastructuur.
• Ordediensten en
veiligheidsverantwoordelijken
inlichten over risicosituaties.

wat mogen ze niet ?
Rallystewards hebben geen enkele
politiebevoegdheid en mogen dus geen
dwang uitoefenen.

waar kom je ze tegen ?
Langs het parcours van autosportwedstrijden op de openbare weg.
Meer bepaald op plaatsen waar er
veel toeschouwers verzamelen, aan
oversteekplaatsen of aan posten
zoals drank- en eetstanden die
aandacht vragen.

hoe herken je ze ?
Aan het gekleurde fluovestje met
opschrift ‘steward’ of ‘security’.

Koninklijk besluit van 28 november 1997 (B.S., 05/12/1997) houdende de reglementering van de organisatie van
sportwedstrijden of sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben.
Koninklijk besluit van 28 maart 2003 (B.S., 15/05/2003) tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1997.
Een omzendbrief van 1 april 2006 (B.S., 11/05/2006) preciseert en verduidelijkt de bepalingen vervat in de twee
bovenvermelde besluiten.
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Het ministerieel besluit van 19 november 1998 (B.S., 08/12/1998) bepaalt de voorwaarden tot het afleveren van
de bewijzen van bekwaamheid voor stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs bij sportwedstrijden of
sportcompetities voor auto’s die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben. Dit ministerieel besluit bepaalt
de soort opleiding die de stewards, baancommissarissen en veiligheidschefs verplicht gevolgd moeten hebben.

Wist je dat …
rallystewards hun
taken enkel mogen
uitvoeren indien zij
houder zijn van een
bekwaamheidsattest,
uitgereikt door één
van de autosportfederaties?

COMMISSAIRE / STEWARD

Rallystewards dragen de
identificatiekaart rond de hals
of zichtbaar op hun hesje.

KLACHT INDIENEN?
• Bij de Lokale Politie indien de
steward een inbreuk pleegt
die strafrechtelijk bestraft kan
worden (bv. het slaan van een
supporter).
• Bij de betrokken
autosportfederatie:
• Vlaamse Autosportfederatie:
www.vas.be.
• Association Sportive
Automobile Francophone:
www.asaf.be.
• Royal Automobile Club Of
Belgium: www.racb.com.

V.U.: Philip Willekens, Directeur-generaal - AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken - Waterloolaan 76, 1000 Brussel

Nog meer weten over
veiligheidsberoepen?
Kijk op www.BeSafe.be of
www.civieleveiligheid.be
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 488 33 24
vps@ibz.fgov.be

Opgelet! Vanaf 1 december 2021
zijn we bereikbaar op volgend adres:
Handelsstraat 96, 1000 Brussel

DG Sécurité & Prévention
AD Veiligheid & Preventie
GD Sicherheit & Vorbeugung

