
28 MAART 2011. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de instanties die 
voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 1 van de 
wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
moeten worden op de hoogte gebracht 

 

 

Artikel 1. In de zin van dit besluit wordt verstaan onder : 
1° de wet : de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid; 
2° administratie : de Directie Private Veiligheid bij de Algemene Directie Veiligheid en 
Preventie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. 
 
Art. 2. Wanneer de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 
activiteiten, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, van de wet, uitoefenen, brengen zij 
voorafgaandelijk aan de eerste uitoefening ervan op een bepaalde plaats, de 
instanties, bedoeld in artikel 4, voorafgaandelijk op de hoogte. 
 
Art. 3. De verplichting tot voorafgaande melding, bedoeld in artikel 2, is niet van 
toepassing bij de uitoefening van de activiteiten : 
1° bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 1°, van de wet, voor zover ze uitsluitend 
bestaan uit interventie na alarm; 
2° bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 2° en 4°, van de wet. 
 
Art. 4.De instanties aan wie de uitoefening van activiteiten voorafgaandelijk moeten 
worden aangemeld, zijn : 
1° voor de activiteit, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 8°, van de wet: de 
administratie en de provinciale eenheid van de federale wegpolitie waartoe de 
gemeente behoort van de plaats van vertrek van de begeleiding van uitzonderlijke 
voertuigen; 
2° voor de activiteit, bedoeld in artikel 1, § 1, eerste lid, 3°, van de wet : de federale 
politie; 
3° voor alle andere activiteiten : de administratie en de korpschef van de lokale politie 
waartoe de gemeente behoort van de plaats waar de bewakingsactiviteiten worden 
uitgevoerd. 
 

Art. 5. Wanneer de bewakingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de 
veiligheidsdiensten een exploitatiezetel, bedoeld in artikel 1, § 5, van de wet, in 
gebruik nemen of indien het adres ervan wijzigt, brengen zij voorafgaandelijk aan de 
eerste ingebruikname ervan, de korpschef van de lokale politie en de administratie 
op de hoogte. 
 
Art. 6. De aanmeldingen van de activiteiten gebeuren voor de instanties : 
1° bedoeld in artikel 4, 1° : door vermelding van de gegevens, opgenomen in het 
model, gevoegd in bijlage 1 van dit besluit; 
2° bedoeld in artikel 4, 2° : door vermelding van de gegevens en volgens de 
modaliteiten bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit houdende regeling van 
bepaalde methodes bij het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van 
waarden en betreffende de technische kenmerken van de voertuigen voor 
waardevervoer; 
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3° bedoeld in artikel 4, 3° : door vermelding van de gegevens opgenomen in het 
model, gevoegd in bijlage 2 van dit besluit; 
4° bedoeld in artikel 5 door vermelding van de gegevens opgenomen in het model, 
gevoegd in bijlage 3 van dit besluit. 
 
Art. 7. De aanmeldingen die conform artikel 6, 1°, worden verricht, geschieden als 
volgt : 
1° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne 
vanaf 00 uur tot 13 uur : uiterlijk om 16 uur op de dag die de dag van de voorziene 
uitvoering van de activiteiten voorafgaat; 
2° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne 
vanaf 13 uur tot 21 uur : uiterlijk om 7 uur op de dag van de voorziene uitvoering van 
de activiteiten; 
3° voor de activiteiten waarvan het voorziene aanvangsuur ligt binnen de tijdspanne 
vanaf 21 uur tot 24 uur : uiterlijk om 13 uur op de dag van de voorziene uitvoering 
van de activiteiten. 
 

Art. 8. Moeten op de wijze, bedoeld in dit besluit, aangemeld worden, de activiteiten 
bedoeld in : 
1° artikel 4, 1°, die uitgeoefend worden op de 15e dag na de inwerkingtreding van dit 
besluit; 
2° artikel 4, 2°, die uitgeoefend worden op de dag na de inwerkingtreding van dit 
besluit; 
3° artikel 4, 3°, die uitgeoefend worden op de 30e dag na de inwerkingtreding van dit 
besluit. 
Moeten op de wijze, bedoeld in artikel 6, 4°, aangemeld worden, de exploitatiezetels 
in gebruik op de 30e dag na de inwerkingtreding van dit besluit. 
 
Art. 9. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit 
besluit. 
 
Gegeven te Brussel, 28 maart 2011. 
ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Mevr. A. TURTELBOOM 
 
BIJLAGEN. 
 
Bijlage 1. 
 

Naam van de onderneming die de begeleiding uitvoert : 
Ze treedt op : 
o voor eigen rekening (interne bewakingsdienst) 
o in opdracht van derden (bewakingsonderneming) : zoja, naam en adres 
onderneming waarvan de voertuigen worden begeleid : 
Nummer vergunning uitzonderlijk vervoer : 
Aantal voorziene begeleidingsvoertuigen : 
Voorziene datum van vertrek : 
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http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2011032811%2FN&caller=list&row_id=1&numero=13&rech=64&cn=2011032811&table_name=WET&nm=2011000375&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=op+de+hoogte+gebracht&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27op%27%2526+%27de%27%2526+%27hoogte%27%2526+%27gebracht%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27op%27%2526+%27de%27%2526+%27hoogte%27%2526+%27gebracht%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&imgcn.x=87&imgcn.y=9#LNK0001
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=2011032811%2FN&caller=list&row_id=1&numero=13&rech=64&cn=2011032811&table_name=WET&nm=2011000375&la=N&chercher=t&dt=KONINKLIJK+BESLUIT&language=nl&choix1=EN&choix2=EN&text1=op+de+hoogte+gebracht&fromtab=wet_all&nl=n&sql=dt+contains++%27KONINKLIJK%27%2526+%27BESLUIT%27+and+so1+contains+%27BINNENLANDSE+ZAKEN%27+and+%28%28+tit+contains+proximity+40+characters+%28+%27op%27%2526+%27de%27%2526+%27hoogte%27%2526+%27gebracht%27%29+++%29+or+%28+text+contains+proximity+40+characters+%28+%27op%27%2526+%27de%27%2526+%27hoogte%27%2526+%27gebracht%27%29+++%29%29and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&trier=afkondiging&so=BINNENLANDSE+ZAKEN&imgcn.x=87&imgcn.y=9#LNKR0001


Op dd/mm/jjjj, om ...u... 
Voorziene datum van aankomst : 
Op dd/mm/jjjj, om ...u... 
Beschrijving reisweg (adres vertrek - te volgen route - adres aankomst) : 
Contactpersoon voor de politiediensten : 
Dringend : naam + telefoon 
Niet-dringend : naam + telefoon 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van 
de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 
1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
moeten worden op de hoogte gebracht. 
 

ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Mevr. A. TURTELBOOM 
 
Bijlage 2. 
 

Naam en vergunningsnummer bewakingsonderneming/interne bewakingsdienst : 
Soort activiteit 
O Goederenbewaking 
O Statische 
O Mobiele 
O Met hond 
O Gewapend 
O Persoonscontrole 
O Winkelinspectie 
O Andere 
O Vaststellingen 
O Parkeercontrole 
O Andere; Welke ? ................... 
O Verkeersbegeleiding personen 
Duur activiteit: 
O Op dd/mm/jjjj 
Evenement ? Ja/Nee 
 

Beginuur  Einduur  

 
O Van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj 
 

Evenement (dat niet langer duurt dan 24 uur) ? Ja/Nee 
 



Datum  Beginuur  Einduur  

dd/mm/jjjj   24:00  

dd/mm/jjjj  00:00   

 
O Voor onbepaalde duur vanaf dd/mm/jjjj 
Plaats activiteit 
Naam plaats : 
Adres plaats : 
Aard plaats 
Woning 
O Particuliere woning 
O Appartementsgebouw 
O Andere 
Horeca 
O Hotel 
O Café, bar, dancing 
O Andere 
Cultuur en Ontspanning 
O Evenement 
O Kansspelinrichting 
O Pretpark 
O Sportinfrastructuur 
O Museum, tentoonstelling 
O Bioscoop 
O Andere 
Handelszaak 
O Financiële instelling 
O Winkel 
O Winkelgalerij 
O Grootwarenhuis 
O Andere 
Industrie 
O In industriezone 
O In zeehaven 
O Andere 
Non-profit: 
O Ziekenhuis 
O School 
O Rusthuis 
O Overheidsgebouw 
O Andere 
Bijzondere plaats: 
O Luchthaven 
O NMBS, MIVB 
O Parkings/parkeerbedrijf 
O Openbare weg 
O Bouwwerf 
O Andere 



Contact: 
Dringend : naam + telefoon 
Niet-dringend : naam + telefoon 
 
Bijlage 3. 
 

Naam en vergunningsnummer van de bewakingsonderneming/interne 
bewakingsdienst : 
Adres van de exploitatiezetel : 
Naam verantwoordelijke : 
Telefoonnummer verantwoordelijke : 
Aard van de activiteiten die zullen worden uitgeoefend vanuit deze exploitatiezetel : 
O Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen; 
O Statische goederenbewaking; 
O Mobiele goederenbewaking; 
O Bewaking met honden; 
O Bescherming van personen; 
O Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden; 
O Beheer van alarmcentrales; 
O Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de 
veiligheid op al dan niet voor het publiek toegankelijke plaatsen : 
O Winkelinspectie; 
O Bewaking in cafés, bars, kansspelinrichtingen en dansgelegenheden; 
O Andere; 
O Het verrichten van vaststellingen, die uitsluitend betrekking hebben op de 
onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het 
openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van een 
overheidsconcessie : 
O Parkeercontrole; 
O Andere; 
O Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid; 
O Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid 
begeleiding van uitzonderlijke voertuigen 
In de exploitatiezetel : 
O Geschiedt de personeelsadministratie; 
O Worden gegevens over klanten of bij hen bewaakte plaatsen bijgehouden; 
O Is er een oproepcentrale gevestigd; 
O Worden er wapens en/of munitie bewaard. 
 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 28 maart 2011 tot vaststelling van 
de instanties die voorafgaandelijk aan de uitvoering van activiteiten, bedoeld in artikel 
1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
moeten worden op de hoogte gebracht. 
 

ALBERT 
Van Koningswege : 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 
Mevr. A. TURTELBOOM 


