
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid
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“We zetten verder in op proactieve 
controle en sensibilisering”

De inwerkingtreding van de nieuwe wet in novem-
ber 2017 betekende voor alle betrokken partijen een 
uitdaging. Het reglementaire kader en de gevolgen 
ervan moesten worden omgezet in de praktijk. Voor 
de bevoegde administratie van de FOD Binnenlandse 
Zaken betekende deze operationalisering in 2018 
onder meer de uitwerking van een grote hoeveel-

heid uitvoeringsbesluiten die 
invulling gaven aan de wet, een 
aangepast controlebeleid en 
de uitwerking van informatie- 
en communicatietools die de 
regels verduidelijken en onder 
de aandacht brengen.

Met welke moeilijkheden of 
uitdagingen werden jullie ge
confronteerd bij de inwerking
treding van de nieuwe wet?

Geneviève Van Der Meeren: 
“De Wet trad eind 2017 in 
werking, maar 2018 was 
voor ons een keerpunt. Op 
het terrein merkten we heel 
wat  bezorgdheid en onzeker-
heid over de draagwijdte van 
sommige bepalingen. Het was 
onze taak om te informeren, op 
te leiden en gerust te stellen, 
maar ook om de regels op het 

terrein onder de aandacht te brengen. De controles 
werden aanzienlijk versterkt om een vlotte regeling 
te verzekeren en om de toepassing en het begrip van 
de wet op het terrein te evalueren. 
We stelden vast dat bepaalde gedragingen hardnek-
kig zijn, maar over het algemeen tonen de controles 
aan dat de meeste professionele actoren van goede 
wil zijn.” 
Bert Hoffer: “De nieuwe wet is ook een kaderwet. 
Dit betekent dat op zeer regelmatige basis nieuwe 
of aangepaste uitvoeringsbesluiten in voege treden. 
Het is een uitdaging om deze nieuwe regels telkens 
uit te werken binnen een realistisch tijdsbestek, 
rekening houdend met de krachtlijnen van de wet en 
de noden van het terrein. Hierbij is het een absolute 
doelstelling om, waar opportuun, deze in samen-
spraak met de partners op te stellen en te voorzien 
in duidelijke communicatie over de nieuwe regels en 
het beleid.”

Welke balans maakt u persoonlijk op, wat ont
houdt u van dit eerste jaar van de toepassing van 
de nieuwe wet private en bijzondere veiligheid?
Geneviève Van Der Meeren: “Stapsgewijs worden de 
nieuwe mogelijkheden die de wet biedt, toegepast 
op het terrein. Zo zien we steeds meer nieuwe voor-
beelden van publiek-private samenwerking en het 
gebruik van de nieuwe bevoegdheden binnen het 
kader van de wet tot regeling van de private veilig-
heid. Anderzijds stellen we vast dat er nog vaak een 

De Wet private veiligheid is nu ruim een jaar in voege. Bert Hoffer, directeur van de 
Directie Private Veiligheid (SPV), en Geneviève Van Der Meeren, directeur van de Directie 
Controle Private Veiligheid (CTRL) zetten de gedane inspanningen op een rij. Hoe zit het 
met de regelgeving, de uitvoeringsbesluiten, de communicatie en de controles?

THEMANUMMER
De Wet private veiligheid trad in 
werking op 10 november 2017. Wat 
zijn de gevolgen ruim 1 jaar later?

3 Uitvoeringsbesluiten

• Evenementenbewaking door 
eigen leden vereniging: nieuw 
formulier voor toestemming 
burgemeester

• Instructies voor private firma’s die 
drones en speurhonden leveren 
aan politie

• Vervoer van juwelen tot 30.000 
euro niet meer onderworpen 
aan Wet Private en Bijzondere 
Veiligheid

4 Bewaking op de openbare weg 
in opdracht van een openbare 
overheid

5 Controle en bewaking: wat mag 
en wat mag niet? 

7 Uitzonderingsregime voor 
verenigingen die een evenement 
organiseren

8 AD Veiligheid en Preventie: 
infosessies, website en 
informatiefolder

Geneviève Van Der 
Meeren: “Het was 
onze taak om te 
informeren, op te 
leiden en gerust te 
stellen, maar ook  
om de regels op  
het terrein onder de 
aandacht te brengen.”

u

Interview met Bert Hoffer en Geneviève Van der Meeren
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gebrek aan kennis is over onze regelgeving. Zo 
komt het bijvoorbeeld regelmatig voor dat de 
organisator van een fuif niet op de hoogte is 
van zijn eigen verplichtingen.”
Bert Hoffer: “We hebben bovendien ook 
gemerkt dat talrijke lokale overheden zich 

niet volledig bewust zijn 
van de doorgevoerde 
wijzigingen. De verschil-
lende sensibiliseringsini-
tiatieven die we in 2018 
namen, zullen we dan 
ook in 2019 verderzet-
ten.”

Hebben de gemeenten 
en de bewakings
ondernemingen de 
nieuwe praktijken snel 
opgenomen?

Geneviève Van Der 
Meeren: “Op lokaal 
niveau waren er voorna-
melijk problemen met de 
wijzigingen in het kader 
van wat men vroeger 
‘het vrijwilligersregime’ 
noemde. Organisatoren 
die zelf instaan voor 
de veiligheid van een 
evenement dat ze ten 
eigen behoeve organi-
seren, kregen strengere 

voorwaarden opgelegd. De ‘professionele’ 
organisatoren zijn hiervan uitgesloten omdat 
zij ook een winstbejag nastreven. Met een pro-
fessionele organisatie gaat een professionele 
veiligheid gepaard.
De voorwaarden zijn dus streng. In veel geval-
len bleek dat de gemeenten een vergunning 
hadden verleend terwijl de voorwaarden niet 

werden nageleefd. Bij een controle kunnen 
echter zowel de organisatoren als de niet-
professionelen die bewakingsactiviteiten 
uitoefenen, een PV en een sanctie krijgen. 
We zagen eveneens verschillende initiatieven 
waarbij een beroep wordt gedaan op bewa-
kingsagenten op de openbare weg.” 
Bert Hoffer: “De wet laat inderdaad toe om in 
bepaalde gevallen en onder bepaalde voor-
waarden bewakingsactiviteiten op de open-
bare weg uit te oefenen. Maar het is uiteraard 
niet de bedoeling dat bewakingsagenten de 
politiemannen op straat vervangen.”

Kunnen jullie de grote werven voor 2019 
schetsen?
Bert Hoffer: “We werken ook dit jaar verder 
aan de drie pijlers die we eerder hadden op-
gesteld: waarborgen van betrouwbaarheid en 
bekwaamheid van de sector door proactieve 
en reactieve controle, verderzetting van het 
noodzakelijke legistieke werk, samen met de 
stakeholders, en bestendiging van innova-
tieve projecten die zowel voor administratie, 
sector als publieke partners een meerwaarde 
betekenen. Deze werkzaamheden combineren 
we met een constante communicatie over 
de nieuwe regels, procedures en beleid. Zo 
is onder meer voorzien dat de regels worden 
uitgewerkt inzake de middelen en methodes 
die ingezet worden bij het uitvoeren van be-
wakingsopdrachten. Hierbij is het doel om de 
technologische evolutie en de manier waarop 
met deze middelen wordt omgegaan zowel te 
integreren in het vigerende reglementair ka-
der als in het geïntegreerde veiligheidsbeleid.”

Brochure  
Private veiligheid

De FOD 
Binnenlandse 
Zaken maakte twee 
infobrochures over 
de Wet private 
veiligheid. 
Samen met de 
werkgevers- en 
werknemers-
organisaties 
van de sector 
verenigd in het 

Fonds voor Bestaanszekerheid van de 
Bewaking en enkele opleidingsverstrekkers 
ontwikkelde ze de brochure “Private veiligheid 
– de impact van de nieuwe wetgeving op 
werknemers van bewakingsondernemingen 
of interne bewakingsdiensten”. De brochure 
brengt op een toegankelijke, duidelijke en 
eenvoudige wijze de hoofdlijnen van de 
Wet in kaart. Ze gaat dieper in op de nieuwe 
regelgeving die van toepassing is sinds 
10 november 2017, de voorwaarden en de 
vereisten om bewakingsagent te worden, de 
verplichtingen en de bevoegdheden van de 
bewakingsagenten en wat hun belangrijkste 
activiteiten zijn. 

De andere brochure richt 
zich tot de burgers en 
legt duidelijk uit hoe je 
een bewakingsagent 
kan herkennen, wat 
zijn opdrachten zijn en 
wat hij niet mag doen. 
De brochure werd ter 
beschikking gesteld 
van alle gemeenten 
en politiezones en kan 
integraal gedownload 
worden op Besafe.be

Bert Hoffer: 
“Bewakingsagenten 
mogen in bepaalde 
gevallen en 
onder bepaalde 
voorwaarden 
bewakingsactiviteiten 
op de openbare 
weg uitoefenen, 
maar het is niet de 
bedoeling dat ze de 
politiemannen op 
straat vervangen.”
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Acties
De Directie Controle Private Veiligheid voerde in 
2018 gerichte controle-acties uit. 

“In maart controleerden we bijvoorbeeld 
de bewakingsactiviteiten in 404 industrie-
vestigingen, havens en luchthavens. Uit 
deze controles bleek dat 11,56 % van de 
398 gecontroleerde bewakingsagenten in 
overtreding was,” licht Geneviève Van Der 
Meeren toe. 
“Ons doel was dubbel: enerzijds controleren we 
of de actoren de normen op het terrein naleven, 
anderzijds willen we weten hoe goed ze de 
reglementering hebben begrepen.”

De acties in cijfers

Klachten 365 klachten, waarvan 225 uitgaand van de sector  
en 120 uitgaand van burgers of anoniem.

Interne PV’s 927 PV’s opgesteld (voor in totaal zo’n 1.513 overtredingen)

Controles 1.152 terreincontroles (tegen 648 in 2017, zijnde een toename met 77,77%  
van het aantal controles)
2.897 natuurlijke personen gecontroleerd op het terrein,  
waarvan 486 in overtreding (zijnde 17%)

Actie focus solden 50 winkels werden gecontroleerd tijdens de zomersolden (2018).  
87 bewakingsagenten werden geïdentificeerd.  
38 bewakingsagenten waren in overtreding

Actie focus industrie 
en infrastructuren

Er werden controles van de goede toepassing van de regelgeving verricht in  
404 industriële sites, waaronder luchthavens, havens en diverse ondernemingen. 
Er werden 398 bewakingsagenten gecontroleerd, waarvan 11,56% in overtreding 
waren.
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2Verenigingen die een fuif of ander evenement organiseren, kun-
nen de bewaking (statische bewaking van goederen, controle 
en toezicht publiek) door eigen leden laten uitvoeren of door 
personen die een effectieve en aanwijsbare band hebben met de 
vereniging. Tenminste als ze daarvoor de toestemming hebben 
gekregen van de burgemeester. Die moeten ze minstens 14 dagen 
vooraf aanvragen mét het daartoe bestemde aanvraagformulier.
De vereniging stuurt het originele aanvraagformulier naar de burge-
meester. Ze stuurt gelijktijdig een kopie naar de FOD Binnenlandse 
Zaken via het e-mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be. 
De burgemeester onderzoekt de aanvraag en wint daarvoor het ad-
vies in van de korpschef van de lokale politie. Geeft hij de vereniging 
de toestemming om eigen leden of mensen die een band hebben 
met de vereniging in te zetten voor de bewaking van haar evenement 
dan bezorgt hij de vereniging het officiële toestemmingsformulier. 
Dat stelt duidelijk aan wie de toestemming wordt verleend, voor 
welk evenement, wie de verantwoordelijke is en welke personen 
de bewakingsactiviteiten zullen uitoefenen (als uitvoerenden én als 
leidinggevenden). 

u  Ministerieel besluit van 25 juli 2018 tot vaststelling van het model 
van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 
24 van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, 
BS 21 september 2018.  
Zie ook Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017 (art. 24).

De politie doet steeds vaker een beroep op private bewakingson-
dernemingen om bijstand te leveren met drones, speurhonden of 
mobiele camerasystemen. Het uitvoeringsbesluit bepaalt precies 
welke technische middelen daaronder vallen.

Drones, speurhonden, commandowagens
Het uitvoeringsbesluit somt de verschillende middelen op die kunnen 
worden ingezet:
• drones, of meer concreet op afstand bestuurde luchtvaartuigen of 

RPA’s met bewakingscamera, en op afstand bestuurde luchtvaartuig-
systemen of RPAS met bewakingscamera; 

• mobiele bewakingscamera’s;
• mobiele commandoposten (d.i. verplaatsbare infrastructuur van 

waaruit de inzet van de aanwezige veiligheidsdispositieven tijdens 
een evenement gecoördineerd wordt); 

• speurhonden (honden ingezet voor het speuren naar personen, 
drugs, menselijke resten, explosieven, componenten van explosieven, 
munitie, wapens, brandversnellers of gaslekken). 

Als deze technische middelen samen met de operatoren die ze bedie-
nen geleverd worden, gaat het dus om een private bewakingsactiviteit 
in het kader van de Wet Private en Bijzondere Veiligheid. Dit geldt ook 
wanneer enkel de operatoren ter beschikking worden gesteld. 

Niet alleen politie
Behalve politiediensten kunnen ook andere instanties of niet-over-
heidsdiensten een beroep doen op deze dienstverlening van private 
bewakingsfirma’s.
De autonomie van de bewakingsondernemingen bij het uitvoeren van 
de opdracht is beperkt tot de operationele bediening. Hoe, waar en 
hoelang de middelen worden ingezet, wordt bepaald door de opdracht-
gever. Die moet ook toezicht uitoefenen.

u  Koninklijk besluit van 2 september 2018 ter bepaling van de 
technische middelen die bewakingsondernemingen aan derden kunnen 
ter beschikking stellen, BS 25 september 2018. 

Op 31 oktober 2017 verscheen de nieuwe Wet Private Veiligheid in het Belgisch 
Staatsblad. Sindsdien werden ook al bijna de helft van de veertig bijhorende 
uitvoeringsbesluiten gepubliceerd. We lichten er drie recente toe.

BESAFEThemanummer Wet private veiligheid

Uitvoeringsbesluiten

Evenementenbewaking door eigen 
leden vereniging: nieuw formulier 
voor toestemming burgemeester

Het gebruik van technische middelen 
door bewakingsondernemingen

In Besafe 46 (februari 2017) vindt u ook een korte inhoud van 6 eerder 
verschenen uitvoeringsbesluiten. Op Besafe.be vindt u een volledig 
overzicht van alle uitvoeringsbesluiten die tot nu toe al verschenen zijn.

Meer info

Vervoer van juwelen tot 30.000 euro 
niet meer onderworpen aan Wet 
Private en Bijzondere Veiligheid
Ondernemingen die juwelen vervoeren met een totale waarde van 
maximum 30.000 euro zijn niet langer onderworpen aan de Wet 
Private en Bijzondere Veiligheid. 

u  Koninklijk besluit van 27 september 2018 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 18 maart 2014 tot bepaling van de goederen, 
andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun 
bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn, BS 12 oktober 2018.
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Bewaking op de openbare weg  
in opdracht van een openbare overheid
Een openbare overheid kan een beroep doen op de diensten van een vergunde 
bewakingsonderneming. Sommige bewakingsactiviteiten kunnen trouwens enkel voor 
rekening van een openbare overheid worden uitgeoefend. Om welke activiteiten gaat 
het en welke voorwaarden moeten worden gerespecteerd? 

1.  Het bekijken van beelden 
van bewakingscamera’s 
die op de openbare weg 
geplaatst zijn 

De opdracht 
De bewakingsagenten bekijken de beelden 
die afkomstig zijn van bewakingscamera’s 
die door de overheid op de openbare weg 
geplaatst zijn in real time.
De opdracht bestaat uit het vaststellen van 
misdrijven, schade, overlast of verstoringen 
van de openbare orde, om de politiediensten 
te sturen tijdens hun interventie.

De voorwaarden
De overheid stelt lokalen ter beschikking van 
de agenten. Die werken onder het toezicht 
van de politie. De overheid stelt daarvoor een 
bewakingsovereenkomst op met een ver-
gunde bewakingsonderneming. Daarin wordt 
vermeld vanuit welke plaats de beelden beke-
ken worden en welke politiedienst toezicht zal 
houden op de uitvoering van de opdracht.

2.  De bewaking van een 
veiligheidsperimeter die 
de overheid instelt in een 
noodsituatie 

De opdracht 
Wanneer de zone toegankelijk blijft voor 
gemachtigde derden houden de bewakings-
agenten toezicht door te patrouilleren aan de 
grens van de perimeter – dit wil zeggen op de 
afgebakende rand – of door zich op te stellen 
aan de verschillende bestaande toegangen. 
Zo waken ze erover dat onbevoegden de zone 
niet betreden. 
Wanneer de zone enkel toegankelijk is 
voor de hulp- of politiediensten kunnen ze 
ook toezicht houden door zich binnen de 
perimeter te verplaatsen om op die manier te 
kunnen controleren of onbevoegden de zone 
betreden. Indien ze iets verdachts vaststellen, 
verwittigen ze de politie.

De voorwaarden 
De overheid heeft omwille van een noodsitu-
atie (ramp, overstroming, brand, gaslek, ...) 
zelf een veiligheidsperimeter op de open-

bare weg ingesteld. 
Ze heeft daarvoor 
een overeenkomst 
met een vergunde 
bewakingsonderne-
ming ondertekend. 
Deze onderneming zal 
de bevoegde diensten 
gelijktijdig bijstaan 
om het toezicht op de 
zone te verzekeren. 

3.  De controle van het 
betalend parkeren

De opdracht 
De bewakingsagent patrouilleert op straat – 
over het algemeen te voet – en controleert of 
de chauffeurs van de geparkeerde voertuigen 
het reglement dat van toepassing is geres-
pecteerd hebben. Indien ze dit niet gedaan 
hebben, stelt de bewakingsagent vast dat er 
een overtreding werd gepleegd.
De bewakingsagent kan ook gebruik maken 
van een voertuig dat uitgerust is met een 
intelligente mobiele ANPR-camera die de 
nummerplaten zal scannen (overeenkomstig 
de Camerawet). 
De agent mag de betrokken personen, getui-
gen of verantwoordelijken niet opsporen. Hij 
mag hun identiteit niet controleren en hij mag 
geen bijkomende inlichtingen inwinnen of 
personen verhoren.

De voorwaarden
De gemeente heeft op voorhand een 
concessieovereenkomst afgesloten met een 
vergunde bewakingsonderneming.

Wettelijke bijzonderheid en 
andere voorwaarden
De controle van het parkeren (met uitsluiting 
van het gebruik van de ANPR-camera’s, dat 
onder een andere activiteit valt) kan worden 
uitgeoefend door een onderneming die 
geen bewakingsonderneming is en die een 
concessieovereenkomst heeft afgesloten met 
de gemeente, op voorwaarde dat de opdracht 
wordt uitgevoerd door het personeel van de 
concessiehouder. Die beschikt voor elke per-
soon over een door de burgemeester (na het 
advies van de korpschef van de lokale politie) 
afgegeven machtiging. Het personeel en de 
concessiehouder mogen geen enkele andere 
door de wet bedoelde activiteit uitoefenen.

Bewakingsagenten bekijken de beelden van bewakingscamera’s die op de 
openbare weg geplaatst zijn in real time en onder toezicht van de politie. 
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Controle en bewaking:  
wat mag en wat mag niet?

De bevoegdheden, taken 
en beperkingen van 

bewakingsagenten worden 
gedetailleerd opgenomen in 
de Wet van 2 oktober 2017 
tot regeling van de private 

en bijzondere veiligheid. Een 
overzicht van wat ze moeten, 

mogen en niet mogen.

Welke soorten controle en bewaking zijn er?

Bewakingsagenten mogen klanten alleen verhinderen om de plaats te verlaten wanneer ze zelf hebben 
gezien dat de betrokkene de kassa gepasseerd is zonder alle goederen ter betaling voor te leggen.
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Meer info vindt u op Besafe.be, onder het tabblad Vigilis

www.besafe.be/nl/vigilis/bewaking/vi-toegangs-en-uitgangscontrole/a-uitgaansmilieu-en-
evenementen

www.besafe.be/nl/vigilis/bewaking/vii-toegangs-en-uitgangscontrole/b-winkels-en-
winkelgalerijen

Meer info

1.  Toegangscontrole
Bewakingsagenten kunnen personen contro-
leren bij de ingang van o.a. musea, winkels, 
winkelgalerijen en evenementen. 
Die controles zijn onderworpen aan een aantal 
voorwaarden:
• De controle mag enkel gericht zijn op 

het opsporen van wapens of gevaarlijke 
voorwerpen.

• De controles worden uitgevoerd op vrijwil-
lige basis. Bezoekers kunnen niet verplicht 
worden zich eraan te onderwerpen, maar in 
dat geval kan hen wel de toegang worden 
geweigerd.

• De bewakingsagenten kunnen daarbij 
de kledij en de bagage van de bezoekers 
controleren.
• Bewakingsagenten mogen de kledij van 

de betrokkene alleen oppervlakkig betas-
ten. Dat kan enkel gebeuren door bewa-
kingsagenten van hetzelfde geslacht als 
de gecontroleerde persoon.

• Bezoekers moeten hun handbagage 
geopend aanbieden. De controle gebeurt 
enkel visueel. De bewakingsagent mag 
de inhoud niet aanraken. 

• Bewakingsagenten mogen voertuigen vi-
sueel controleren en een identiteitscontrole 
uitvoeren aan de toegang van niet voor het 
publiek toegankelijke plaatsen.

Bij die controles mogen bewakingsagenten 
technische hulpmiddelen zoals handscanners 
gebruiken.

2.  Uitgangscontrole
Er zijn twee types uitgangscontroles: bij de 
uitgang van een winkel en bij de uitgang van 
een bedrijf, instelling of werkplaats.

Winkelinspectie
• Winkeliers die uitgangscontroles willen 

laten uitvoeren, moeten dat duidelijk 
aankondigen.

• Alleen winkelinspecteurs (en dus niet de 
kassabedienden) mogen dergelijke uit-
gangscontroles doen.

• Zij mogen alleen die personen controleren 
waarvan ze vermoeden dat ze de winkel 
willen verlaten zonder te betalen. Een ge-
luidsalarm kan erop wijzen dat zo’n controle 
nodig is.

• Ze mogen niemand dwingen zich aan de 
controle te onderwerpen en mogen hem 
of haar ook niet verhinderen om de plaats 

te verlaten. Dat kan alleen wanneer de 
bewakingsagent zelf heeft gezien dat de 
betrokkene de kassa gepasseerd is zonder 
alle goederen ter betaling voor te leggen.

Bij het verlaten van een bedrijf, 
instelling of werkplaats
Bij de uitgang van werkplaatsen mogen be-
wakingsagenten uitgangscontroles uitvoeren, 
onder de volgende voorwaarden:
• De uitgangscontrole kan als er ernstige aan-

wijzingen zijn dat een werknemer goederen 
ontvreemd heeft. Ook steekproefsgewijze 
uitgangcontroles zijn mogelijk.

• De betrokkene moet op voorhand zijn inge-
licht dat er een uitgangscontrole mogelijk is.

• De controles gebeuren bovendien in 
overeenstemming met de bepalingen over 
diefstalpreventie die zijn opgenomen in een 
collectieve arbeidsovereenkomst (CAO).
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Wat mag een bewakingsagent niet?
 Geweld gebruiken
Bewakingsagenten mogen geen geweld 
of dwang gebruiken. Ze mogen ook geen 
wapens dragen, tenzij in uitzonderlijke 
gevallen die in de wet voorzien zijn.

Een bewakingsagent die iemand op 
heterdaad betrapt bij het plegen van 
een wanbedrijf of misdaad, mag die 
persoon staande houden in afwachting 
van de komst van de politie. Hij moet wel 
onmiddellijk de politie verwittigen. In 
dat geval mag de bewakingsagent ook 
controleren of de persoon wapens of 
gevaarlijke voorwerpen draagt.

De bewakingsagent moet de verdachte 
vrijlaten indien de politie niet binnen de 
twee uur ter plaatse is of indien de politie 
laat weten dat ze niet ter plaatse kan 
komen.

 Fooien aannemen
Bewakingsagenten mogen geen fooien of 
andere beloningen van derden aannemen, 
ook niet als zij in het uitgaansmilieu 
werken.

  Zakken en tassen  
met de hand doorzoeken

Bij toegangscontroles mogen bewakings-
agenten alleen visuele controles uitvoeren. 
Ze mogen de kledij van de gecontroleerde 
alleen oppervlakkig betasten.

  Identiteitsdocumenten 
inhouden, bewaren of 
kopiëren 

Bewakingsagenten kunnen de identiteit 
controleren bij de toegang tot niet voor 
het publiek toegankelijke plaatsen. In 
hoofdzaak gaat het dan om de plaatsen 
waar de toegang enkel voorzien is voor 
werknemers, beheerders of specifieke 
genodigden tot die plaats.

Ze mogen ook identiteitscontroles doen 
bij de toegang tot de speelzalen van 
kansspelinrichtingen. 

Ze mogen dan vragen dat er een 
identiteitsdocument (identiteitskaart, 
rijbewijs, ...) wordt voorgelegd. Zodra ze de 
identiteit gecontroleerd hebben, moeten 
ze het identiteitsdocument teruggeven. 
Zij mogen nooit identiteitsdocumenten 
kopiëren, inhouden of bewaren. 

De AD Veiligheid en Preventie bundelde beknopt de 
taken en de verboden voor bewakingsagenten in een 
overzicht. Die vindt u terug op Besafe.be.

Meer info

Wat mag een bewakingsagent soms?
  Wapens dragen
Bewakingsactiviteiten worden ongewa-
pend uitgevoerd, behalve in enkele 
specifieke gevallen. Daaronder vallen 
bewakingsactiviteiten op plaatsen waar 
er geen andere personen geacht worden 
aanwezig te zijn dan bewakingsagenten, 
de militaire basissen en bepaalde 
internationale instellingen of ambassades.

  De toegang ontzeggen
Bewakingsagenten kunnen de toegang 
verhinderen voor personen die zich niet 
onderwerpen aan een toegangscontrole, 
die zonder toelating plaatsen willen 
betreden die niet voor het publiek 
toegankelijk zijn, die niet beschikken over 
het vereiste toegangsdocument, die het 
goede verloop van het evenement kunnen 

verstoren of die de veiligheid van de 
aanwezigen of een veilige uitbating in het 
gedrang kunnen brengen.

Indien de persoon aan wie de toegang 
geweigerd werd toch probeert binnen te 
geraken, verwittigen de bewakingsagenten 
hem dat hem de toegang zal verhinderd 
worden. Indien de betrokkene de toe-
gangs weigering blijft negeren, kunnen de 
bewakingsagenten hem, zonder gebruik te 
maken van geweld of dwang, de toegang 
tot de plaats verhinderen.

Bewakingsagenten mogen de toegang tot 
een plaats niet weigeren of verhinderen 
op basis van een directe of indirecte 
discriminatie.

Hoe kun je een 
bewakingsagent 
herkennen?
Elke bewakingsagent moet bij de uitoefening 
van zijn activiteiten goed herkenbaar zijn. 
Hij draagt een uniform en een zichtbare en 
leesbare identificatiekaart. 

Identificatiekaart 
De identificatiekaart bevat de naam van het 
bedrijf, een foto van de bewakingsagent, het 
nummer, de functie (in de vorm van een code), 
de uitreikingsdatum, de geldigheidsduur, de 
naam en de voornaam van de bewakingsagent, 
de geboortedatum van de bewakingsagent.

Iedereen heeft het recht aan de bewakings-
agent te vragen die identificatiekaart duidelijk 
te tonen. 

Uniform 
Op het uniform moet het 
embleem van Vigilis zijn 
aangebracht.

Winkelinspecteurs moeten tijdens het 
uitvoeren van hun taken geen uniform dragen 
en gedurende de tijd dat ze in winkels klanten 
inspecteren, ook geen identificatiekaart. Zodra 
ze een klant aanspreken, moeten ze de kaart 
wel op borsthoogte en duidelijk leesbaar 
dragen.
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Volgens de wet mogen bewakingsactiviteiten alleen worden uitgevoerd door  
ondernemingen die daarvoor gemachtigd zijn. Voor verenigingen die een evenement  
organiseren bestaat er, in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden,  
een uitzondering.

Vereniging: drie primordiale, 
cumulatieve en exclusieve 
voorwaarden
1. De organiserende vereniging mag geen 

winstoogmerk beogen en moet bovendien 
een ander doel nastreven dan de organisa-
tie of het faciliteren van evenementen. Met 
andere woorden, de verenigingen die op 
regelmatige en professionele wijze evene-
menten of feesten organiseren, zullen geen 
beroep kunnen doen op dit uitzonderings-
regime. Professionele organisatie = profes-
sionele bewaking. 
Vb.: een vzw die opgericht wordt om het 
jaarlijks muziekfestival van het dorp te 
organiseren, zal beschouwd worden als een 
professionele organisatie die geen beroep 
kan doen op het uitzonderingsregime.  
Een oudervereniging die het schoolfeest 
organiseert, zal dit echter wel kunnen doen.

2. De organisatie heeft betrekking op 
een evenement of een occasionele 
dansgelegenheid (dansavond).

3. De personen die voor de bewakings-
activiteiten worden ingezet, moeten een 
effectieve, duurzame en aanwijsbare band 
met de vereniging hebben of er lid van 
zijn. Ze zullen enkel voor rekening van de 
vereniging kunnen handelen. Ze zullen in 
geen geval prestaties mogen verrichten 
voor een derde organisatie. 

Uitzonderingsregime voor verenigingen 
die een evenement organiseren

als bewakingsagent, aan de nationaliteits- 
of verblijfsvoorwaarde voldoen, ...).

• een machtiging hebben van de burgemees-
ter, die hiervoor eerst advies inwint van de 
korpschef van de lokale politie.

De vorm van de aanvraag  
en de machtiging
Sinds 1 oktober 2018 moet de vereniging die 
het uitzonderingsregime aanvraagt ten laatste 
14 dagen voor het begin van het evenement 
of de occasionele dansgelegenheid het door 
de minister van Binnenlandse Zaken vastge-
legde aanvraagformulier invullen en een kopie 
sturen naar spvcontrole@ibz.fgov.be. 
Voor de afgifte van de machtiging moet de 
burgemeester eveneens het vastgelegde 
model gebruiken.
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Ministerieel Besluit – typemodellen 
die digitaal moeten worden ingevuld: 
zie de thematische informatiefiche 
‘Uitzonderingsregime organiserende 
verenigingen’ en VIGILEGIS (art. 24) op 
Besafe.be.

Meer info

Indien de vereniging niet aan al deze criteria 
voldoet, zal ze geen gebruik kunnen maken 
van het uitzonderingsregime en zal ze een 
beroep moeten doen op een vergunde 
bewakingsonderneming.

Personeel: bijkomende 
cumulatieve voorwaarden
Indien de drie voorwaarden vervuld worden, 
zal de burgemeester het uitzonderingsregime 
kunnen toestaan indien de ‘veiligheidsmede-
werkers’:
• enkel de goederen bewaken (statische 

bewaking van het geluidsmateriaal, ...) 
en/of het publiek controleren en toezicht 
houden op het publiek (controle van kleren 
en bagage om te vermijden dat gevaarlijke 
voorwerpen binnengebracht worden, ...);

• deze functie slechts sporadisch (max. 4x/
jaar) uitoefenen (bijgevolg komen profes-
sionele bewakingsagenten hiervoor niet in 
aanmerking); 

• dit gratis doen, zonder vergoedingen in 
natura of fooien te ontvangen;

• voldoen aan de voorwaarden met betrek-
king tot de personen (op zijn minst 18 jaar 
oud zijn, geen correctionele of criminele 
veroordeling, afwezigheid van verdachte 
banden met het crimineel milieu en van 
risico’s voor de interne of externe veiligheid 
van de staat, niet geweigerd zijn geweest 

Verenigingen kunnen onder bepaalde voorwaarden zelf leden inzetten voor de bewaking van een evenement
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Private bewaking bij 
dansgelegenheden en 
evenementen
Bij (occasionele) dansgelegenheden is er 
geen private bewaking toegelaten op de 
openbare weg. Net zoals bij het merendeel 
van de bewakingsactiviteiten is de veiligheid 
op de openbare weg een bevoegdheid voor 
de politiediensten. Bij evenementen kunnen 
private bewakingsagenten wel ingezet worden 
op de openbare weg, echter onder de strikte 
voorwaarde dat een politiereglement de zone of 
perimeter afbakent waar bewakingsactiviteiten 
kunnen worden uitgeoefend en de duur van 
deze maatregel bepaalt.
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Vigilegis 
Vigilegis is een online codificatie van 
de Wet van 2 oktober 2017 die de ge-
coördineerde versie van de wet, uitleg 
en links naar de reeds gepubliceerde 
uitvoeringsbesluiten omvat (zie pagina 
3 van dit Besafe-nummer voor meer 
informatie over deze besluiten). 

De FAQ, meest frequente 
vragen
De inwerkingtreding van een nieuwe 
wet leidt tot een heleboel vragen. Dit 
geldt ook voor de Wet tot regeling van 
de private en bijzondere veiligheid. 
Momenteel vindt men in de rubriek 
FAQ van Vigilis op Besafe.be 33 vragen 

en antwoorden. Deze vragen worden 
in functie van de door de wet bedoelde 
sectoren georganiseerd.

De informatie- en thema-
fiches
In het Vigilis-deel van Besafe.be worden 
ook gedetailleerde informatiefiches 
gepubliceerd. Ze behandelen de grote 
thema’s van de Wet, zoals bewaking, 
veiligheidsadvies, veiligheidsdiensten, 
private opsporing, enz. Elke van deze 
fiches bevat subfiches, om het surfen 
gemakkelijker en aangenamer te ma-
ken. Neem regelmatig een kijkje op de 
website. De informatie wordt voortdu-
rend geactualiseerd.

De organisatie van de 
infosessies in de provincies Informatiefolder  

de bewakingsagent voor de burger

Besafe.be, de referentie inzake  
de private en bijzondere veiligheid

Op Besafe.be vindt u een pak informatie.
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De AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken ondernam 
sinds de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid in werking trad, talrijke stappen om de inhoud van de Wet 
toegankelijk te maken voor de professionals en de burgers en om de goede 
uitvoering ervan door de professionals van de sector te verzekeren.

Realisaties

De AD Veiligheid & Preventie heeft tijdens het jaar 2018 
zo’n 59 infosessies of opleidingen georganiseerd of 
heeft eraan deelgenomen. 24 van die sessies werden 
rechtstreeks georganiseerd voor de politiediensten of de 
sociale inspectiediensten (zijnde 24 halve opleidingsdagen) 
om hen vertrouwd te maken met de materie. Zij werden 
gecentraliseerd op het niveau van de politiescholen, 
van een gastpolitiezone of van de diensten van de 
provinciegouverneurs. Elke politiezone werd uitgenodigd 
om deel te nemen aan deze sessies. 

Wat zijn de opdrachten van een 
bewakingsagent? Welke taken mag 
hij in het kader van de uitoefening 
van zijn functies uitvoeren en wat 
mag hij niet doen? U vindt de 
antwoorden op deze vragen in 
onze folder de bewakingsagent. 
Deze folder is de eerste in de reeks 

de veiligheidsberoepen die andere 
publicaties over verschillende 
veiligheidsberoepen (politieagent, 
voetbalsteward, gemeenschapswacht, 
enz.) zal omvatten. 

Deze brochures zullen eveneens op 
Besafe.be worden gepubliceerd.

Op Besafe.be vindt u alle informatie over de private 
bewaking netjes geordend.

De persoonsgebonden gegevens die u ons bezorgt via uw inschrijving op onze nieuwsbrief worden enkel gebruikt om u de 
gewenste informatie te verschaffen. Deze gegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent op deze nieuwsbrief en 
worden nooit bezorgd aan derden. Indien u onze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kan u zich uitschrijven per mail 
(vps@ibz.fgov.be) of via het volgende adres: AD Veiligheid en Preventie – Communicatiedienst, Waterloolaan 76 – 1000 Brussel

Voor verdere inlichtingen, raadpleeg onze website https://ibz.be/nl/privacyverklaring, contacteer ons per mail  
(VPS_DPO@ibz.fgov.be) of schrijf ons: AD Veiligheid en Preventie, t.a.v. de DPO, Waterloolaan 76 – 1000 Brussel
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