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
waarborg:………………………………………………………………………………………………………….

de

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)

Gezien om te worden gevoegd bij Ons 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.

