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• Wat is “security” en is het verplicht?

• Wettelijk kader

• Verschillende statuten, verschillende 
bevoegdheden

• Professionele bewakingsagenten

• Vrijwilligersregime

• Weetjes

• Praktisch

OVERZICHT OPLEIDINGOVERZICHT OPLEIDINGOVERZICHT OPLEIDINGOVERZICHT OPLEIDING



23/10/2016

2

WAT IS WAT IS WAT IS WAT IS SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY EN IS HET VERPLICHT?EN IS HET VERPLICHT?EN IS HET VERPLICHT?EN IS HET VERPLICHT?

• Niet verplicht, doch vaak aangewezen

• Is geen “safety” (= welzijn)

• Security op evenementen behelst het uitvoeren van 
bewakingsactiviteiten 

> wettelijk geregeld

WETTELIJK KADERWETTELIJK KADERWETTELIJK KADERWETTELIJK KADER

• Wet 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, 
de beveiligingsondernemingen en de interne 
bewakingsdiensten (cf. vigilis.be)

• Diverse omzendbrieven

• Bewakingsonderneming vs interne bewakingsdienst
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SECURITYSECURITYSECURITYSECURITY OMHELST…OMHELST…OMHELST…OMHELST…

1) Persoonscontrole

= toezicht op én controle van personen mhoo het 

verzekeren van de veiligheid op het voor publiek 
toegankelijke plaatsen

2) Bescherming van personen

3) Toezicht op (on)roerende goederen

4) Bescherming en toezicht bij vervoer van goederen

5) …

⇒Wapens verboden!

(vb. boksbeugel, matrakken, lampen > 30cm)

STATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDEN

• Iedereen mag sensibiliseren

• Fuifbuddie & Safe Party Zone

= “toegangscontrole”, zonder toezicht op 
personen

• Bevoegdheden tijdens bewakingsactiviteit 
persoonscontrole:

• Toegangscontrole

• Fouilles onder voorwaarden

• Uitgangscontrole (vrijwilligers vs professionelen)



23/10/2016

4

STATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDENSTATUTEN & BEVOEGDHEDEN

Vrijwilligersregime
Professionele 

bewakingsonderneming

PERSOONSCONTROLE

PROFESSIONELE BEWAKINGSAGENTENPROFESSIONELE BEWAKINGSAGENTENPROFESSIONELE BEWAKINGSAGENTENPROFESSIONELE BEWAKINGSAGENTEN

• Bewakingsondernemingen > bewakingsagenten

• Portier = bewakingsagent

• Kostprijs vs. ervaring/professionaliteit

• Wat te verwachten?

• Toegangs- en uitgangscontrole

• Persoonscontrole

• Controle aan de deur + in de zaal

• Fouilles, mits toestemming (aanvraag door firma)
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VRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIME

• Toepassingsgebied (cumulatief)

• Uitsluitend activiteiten van persoonscontrole en 
verkeersbegeleiding

• Lid van organiserende vereniging of aanwijsbare band

• Activiteiten slechts sporadisch georganiseerd (3 à 
4x/jaar)

• Vrijwilligers mogen dit slechts sporadisch doen;

• Enkel gratis (geen vergoeding, geen fooi, niets in natura)

VRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIME

• Vrijwilligers (persoonscontrole) op evenement = 
interne bewakingsdienst, zonder mogelijkheid om 
beroep te doen op derden.

• Interne bewakingsdienst:

• Enkel voor persoonscontrole mhoo verzekeren van de 
veiligheid

• Enkel natuurlijke personen

• Geen vergunning FOD Binnenlandse Zaken

• Gratis

• Geen identificatiekaart voor vrijwilligers
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VRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIME

• Persoonsgebonden voorwaarden:

• Bep. veroordelingen niet hebben opgelopen & voldoen 
aan veiligheidsvoorwaarden

• Minstens 3 jaar wettige hoofdverblijfplaats in België

• Bep. beroepen niet uitoefenen (detective, 
wapenhandelaar, penitentiair beambte)

• Sinds 5 jaar geen lid van politiedienst

• Min. 18 jaar (uitvoerder) en min. 21 jaar 
(leidinggevende)

VRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIMEVRIJWILLIGERSREGIME

• Veiligheidsvoorwaarden:

• Respect voor grondrechten van medeburgers

• Integriteit

• Incasseringsvermogen tav agressief gedrag en vermogen 
om zich daarbij te beheersen

• Afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel 
milieu
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WEETJESWEETJESWEETJESWEETJES

WAT MET:

• Identiteitscontrole?

• Toegang ontzeggen? (discriminatie?!)

• Gebruik van dwang/geweld (wettige verdediging)

• Weerhouden personen (heterdaad 
wanbedrijf/misdaad)

• Fouilleren (ook kijken in rugzakken):

• Mits toestemming burgemeester

• Zelfde geslacht

• Wapens en vwpn die gevaar kunnen vormen

• Niet systematisch

PRAKTISCHPRAKTISCHPRAKTISCHPRAKTISCH

• Professioneel of vrijwilligers?

• Eigen keuze (risico-analyse)

• Politie/Stad Kortrijk kan advies verlenen

• Professioneel:

• Aanwezigheid bewakingsovereenkomst (contract) + 
kopie

• Aanwezigheid toestemming fouille (burgemeester)

• Vrijwilligers:

• Aanwezigheid lijst vrijwilligers + kopie

• Aanwezigheid toestemming vrijwilligers (burgemeester)

• Aanwezigheid toestemming fouille (burgemeester)
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EVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJK

EVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJK
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EVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJKEVENEMENTENLOKET KORTRIJK

SAMENGEVATSAMENGEVATSAMENGEVATSAMENGEVAT

• Security niet verplicht, wel aangewezen

• Eigen keuze: vrijwilliger of professioneel

• Vrijwilligers: diverse voorwaarden + aanvraag

• Fouilles: kan mits toestemming

• Bij vragen of twijfel (zowel voor als tijdens 
evenement): contacteer politie!



23/10/2016

10

Mathias Degandt

Aspirant-hoofdinspecteur van politie – PZ Vlas

Mathias.Degandt@pzvlas.be

0032 (0) 498 909 955


