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Verplichting tot bewaking.

Indien men een fuif (ook wel een occasionele dansgelegenheicf genoemd) of een evenement wenst

te organiseren, is men niet verplicht om 'bewaking' te voorzien op deze.

Het is de vrije keuze van de organisator of men al of niet personen (professionele bewakingsagenten

en/of vrijwilligers) wenst in te zetten ihkv. bewaking.

Deze keuze kan bepaald worden door de grootte van het evenement/ de opkomst (cfr. voorverkoop,

reactie sociale media,...}, het soort publiek, en eventuele signalen van te verwachten moeilijkheden.

Uitzondering: de Burgemeester van de plaatswaar de fuif of evenement doorgaat kan, op advies

van de politie/ in het kader van de openbare orde security opleggen.

Bewaking.

Kan gedaan worden door professionele bewakingsagenten en vrijwilligers.

Bewaking in het uitgangsmilieu (café's-dansgelegenheden/dancings) : ENKEL door professionele

bewakingsagenten, NIET door vrijwilligers.

Bewaking op evenementen (bv. festivals, ...) en fuiven (occasionele dansgelegenheden) : door

professionele bewakingsagenten en/of vrijwilligers.

Het is dus mogelijk dat op evenementen en fuiven (occasionele dansgelegenheden) professionele

bewakingsagenten en vrijwilligers samenwerken.



Werken met erkende bewakingsfirma.

Bewakingsfirma moet een vergunde bewakingsondernemingzijn. De lijst van vergunde/erkende

bewakingsfirma's is terug te vinden op de website van /Vigilis\

Herkenning:

kledij;

uniform:
• yjglljsembleem
• naam bewakingsfirma
• eventueel: 'security - securjte- veiligheid'

geen verwarring met uniform politie

zichtbaar drager zijn van de identificatiekaart.

- functie exe 07 : mag bewaking uitvoeren in café's en dansgelegenheden.

- functie exe 10 : mag bewaking uitvoeren/ doch niet in café's en dansgelegenheden.



Contract: wanneer je als organisator samenwerkt meteen erkende bewakingsfirma dien je verplicht

met deze een contract af te sluiten. Dit contract dient aanwezig te zijn op het evenement en/of fuif.

Is verantwoordelijkheid van de organisator.

Verzekering BA: de erkende bewakingsfirma dient een verzekering BA te hebben afgesloten met een

erkende verzekeringsfirma. De gegevens van de bewakingsfirma en de verzekeringsmaatschappij/

alsook het polisnummer BA/ dienen uitte hangen aan de ingang evenement en/offuif.

!s verantwoordelijkheid van de bewakingsfirma.

Registratie : bij een fuif ((occasionele dansgelegenheden) dienen de bewakingsagenten zich aan- en

af te melden op een 'bewakingslijst occasionele dansgelegenheid'. Deze dient aanwezig te zijn op de

fuif.

Is verantwoordelijkheid van de bewakingsfirma.

Werken met vrijwilligers.

Voorwaarden naar vereniging : de vereniging mag geen winst beogen met de organisatie EN de

vereniging mag zich niet enkel inlaten met het organiseren offaciliteren van evenementen.

Voorwaarden van devrijwillieertov.verenieineen : l) effectief lid zijn ervan, of 2) aanwijsbare

band er mee hebben (bv. oud lid), 3) geen enkele vorm van betaling ontvangen, 4) maximum 4 per

jaar in zijn totaal.

Voorwaarden vrijwilliger:

voorwaarden vrijwilliger:

• minstens 18 jaar zijn
• bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen
• bepaalde beroepen niet uitoefenen

"laatste 3 jaar geen lid politie- of inlichtingendienst
• niet geschrapt uit het Rijksregister
• onderdaan zijn van een lidstaat van de EU

yjtz.: minstens 3 jaar hoofdverblijfplaats in België



Voorwaarden vrijwilliger:

Het profiel van de personen die wensen als vrijwilliger ihkv. bewakingsactiviteiten te worden ingezet,

is gekenmerkt door:

• respect voor de rechten van de medeburgers
• integriteit, loyaliteit en discretie
• incasseringsvermogen tov. agressief gedrag en

het vermogen zich daarbij te beheersen
• afwezigheid van verdachte relaties met het

crimineel milieu
• respect voor de democratische waarden
• afwezigheid risico openbare orde

Inzet vrijwilligers : algemene weetjes!!!

uniform is niet verplicht: het is wel opportuun om een zelfde kledij (t-shirt/...) te dragen als

herkenbaarheid.

identiteitskaart dient minstens aanwezig te zijn op de site van het evenement en/offuif;

aanwezig bij'/op de vrijwilliger zelf is opportuun.

wapendracht (pepperspray/ boksbeugel/ (knip)mes/ nunchako, stok,....) is VERBODEN;

de toegang weigeren op basis van discriminatie is verboden.

de identiteitskaart van bezoeker kan niet worden ingehouden, bewaard, gekopieerd.

Inzet vrijwilligers : weetjes mbt. fouillering!!!

ééns je door de politiediensten werd gescreend (cfr. zie 'bijlage 1/ volgend) en je de

toestemming van de Burgemeester van de plaats waar hetevenementen/offuifhebt(cfr.

zie 'bijlage 2' volgend)/ mag je fouilleren op dit evenement en/offuif.

het fouilleren mag enkel aan de ingang van de zaal/zone; éénmaal binnen in de zaal mag er

niet meer gefouilleerd worden. Uitzondering : politiediensten.

fouillering gebeurt ihkv. aantreffen van wapens en gevaarlijke goederen.

fouillering van een persoon = aftasten BOVEN de kledij!!!!!'!!!!

fouillering van een persoon : man fouilleert man en vrouw fouilleert vrouw!!!!!!!

bagage igebeurtdooreen visuele controle van de inhoud'i!!! _Ga dus niet met de handen

in de bagage (rugzak, handtas/ ....)!!!! Als je wil weten wat er zich in de bagage bevindt, dient

de eigenaar van deze de inhoud ervan uitte halen.

behandeling van bagage : mag gebeuren door personen van het ander geslacht!!!! Een

man kan dus de bagage controleren van een vrouw, en omgekeerd.

fouillering gebeurt op vrijwilliRe basis!!!! Men kan niet iemand verplichten om zich te

laten fouilleren.

weigering tot fouillering is een reden om de toegang tot het evenement en/of fuif te

weigeren!!!!!



Administratie.

Aanvraag tot inzet van vrijwilligers ihkv. bewakingsactiviteiten gebeurt dmv. een 'bijlage l'.

Deze is terug te vinden als bijlage bij de in te vullen evenementenfiche Stad Kortrijk; bijlage l zie ook

bijgevoegd.

Vermelde bijlage l dient/ uiterlijk 14 dagen voor evenement en/offuif, te worden overgemaakt aan

de Burgemeester, in casu op de mailadressen christ.demets@police.belgium.eu en

petra.maes@pollce.belRium.ey

de FOD Private Veiligheid te Brussel op het mailadres spvcontrole(a)ibz.fRov.be

Referentie : Ministeriee! besluit van 25/07/2018.

- modelformulier uiterlijk 14 dagen voor het begin van
het evenement of de occasionele dansgelegenheid aan

- de burgemeester (origineel)

- mailadres spvcontrole0ïibz.faov.be (kopij)

Bijlage 1:

AANVRAAG TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN BËWAKIMGSACTIVITEITEN
OOOR EFFECTIEVE LEDEN VAM DE VERENIGING OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE BAN&
HEBBEN MET DE VERENIGING

(IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS)

Gegevens over het evenement / de occasionele dansgclegenhcid

1. Naam van het evenemenüde occasionele dansgelegenheid:

2. Beschrijving:

Evenement ~ Occasionele dansgelegenheki

Precieze beschhjving van de aard van het evenement:

3. Plaats: ö



Na positieve screening door de politiediensten van de identiteiten op de 'bijlage' l en na

toestemming door de Burgemeester, ontvangt de organisator per mail een ^bijlage Ï'.

Deze ^bijlage Ï dient aanwezig te zijn op het evenement en/of fuif.

Bijfage 2:

TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN BEWAKINGSACT1VITEITEN
DOOR EFFECTIEVE LEDEN VAN DE VERENIGING OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN
AANWIJSBARE BAND HEBBEN MET DE VERENIGING

De toestemming wordt verleend

aan:

Naam Organiserende vereniging:
KBO-ondememingsnummer;
Adres •

met als verantwoordelytte:

Naam, Voornaam:,

Rijksreg istemummer1':

Telefoonnummer:

e.masl: -

om tijdens volgend evenement / occasionele dansgelegenheid:

Naam :

Datum: Aanvangsuur:

Ptaaïs/Adres-

Einduur

in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid bewakingsactiviteiten te laten uitvoeren door de hierna volgende personen :

Als iexiinggevende:

Naam voornaam REj^sregislernummer oï bisnummer

Afs uitvoerenden"

Naam Voornaam Rijksregistemummer of üisnummer



Hulp nodig op het evenement en/offuif?

DRINGENDE OPROEP

Politie BEL 101

De PZ VLAS (KortriJk-Kuurne-Lendelede) is ook bereikbaar op het nummer 1701

Vragen??????

Christ Demets j Rechercheur

Jnfoganng Bestuurlijk- Private veiligheid - Horeca - Evenementen

Afdeling Beleid Bestuurlijke Politie [ Polifciezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Minister De Taeyelaan 9 | 8500 Kortrijk j 056 29 24 10
www.pzvlas.be [ christ.demets@po[ice,belgium.eu | facebook.com/PolitiezoneVlas

Politiezone

VLAS
^O^IftUS-KUURNt.t.EWOELEOE

Politie nodig?

Bel 1701



Bijlage 1:

AANVRAAG TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN
DOOR EFFECTIEVE LEDEN VAN DE VERENIGING OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE BAND
HEBBKN MET DE VERENIGING

(IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS)

Gegevens over het evenement / de occasionele dansgelegenheid

1. Naam van het evenement/de occasionele dansgelegenheid: ,

2. Beschrijving:

D Evenement D Occasionele dansgelegenheid

Precieze beschrijving van de aard van het evenement:

3. Plaats:

Adres (+ eventuele naam plaats):

Datum:.

Voorziene aanvangsuur.............................. Voorziene einduur:

Gegevens over de organiserende vereniging

4. Organiserende vereniging:

Naam:

KBO-ondernemingsnummer:

Adres (enkel indien geen KBO-ondernemingsnummer) :.

5. Verantwoordelijke van de organiserende vereniging:

Naam, Voornaam: ....................

Rijksregisternummer^:
Telefoonnummer: .,.,.

e-mail:

6. Beoogt de organiserende vereniging, naast effectieve leden of personen die een effectieve en
aanwijsbare band hebben met deze vereniging, ook beroep te doen op de diensten van een
bewakingsonderneming voor het betreffende evenement/occasionele dansgeiegenheid ?

a JA D NEE
L Zo ja:

Wat is de naam van deze bewakingsonderneming?
Wat is de naam van de contactpersoon van deze bewakingsonderneming?

Wat is het totaal aantal door hen voorziene bewakingsagenten?

Aanvraag in het kader van ariikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling vsn de private en de bijzondere veiligheid - Uiterlijk in te dienen 14 dagen vóór de
aanvang van het evenement of de occasionele dansgelegenheid.
a Indien de persoon niet beschikt over een rijksregislernummer, dienl het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artiket 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990
houdende oprichling en organisatie van een Kruispunlbank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden indien de persoon over zo'n nummer beschikt.
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Gegevens over de personen die door de vereniging zullen ingezet worden voor het uitoefenen
van bewakingsactiviteiten (effectieve leden en/of personen die een effectieve en aanwijsbare
band hebben met de vereniging)

7. Personen die voor de vereniging bewakingsactiviteiten uitvoeren:

a. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummer"

Band met de vereniging:

Beroep;

b. Naam, Voornaam:

Rjjksregisternummerl
Band met de vereniging;

Beroep:

c. Naam, Voornaam:

tijksrecfisternummerL
Band met de vereniging:

Beroep;

d. Naam, Voornaam:

Band met de vereniging:

Beroep: ,.,

e. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummert
Band met de vereniging:

Beroep:

f. Naam, Voornaam:

Band met de vereniging:

Beroep:

g. Naam, Voornaam:

RijksregistemummerL^l
Band met de vereniging:

Beroep:
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Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeid in artikel A, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990

houdende oprichting en organisatie van een Krulspunibank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden Indien de persoon ouerzo'n nummer beschilO.



h. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummerl
Band met de vereniging:

Beroep:

i. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerE
Band met de vereniging:

Beroep:

j. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerL
Band met de vereniging:

Beroep:

k. Naam, Voornaam; ...

Band met de vereniging:

Beroep:

l. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerL
Band met de vereniging:

Beroep:

m. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerLJ^
Band met de vereniging:

Beroep:

n. Naam, Voornaam:

Rijksregistemummer:È
Band met de vereniging:

Beroep:

o. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummerl
Band met de vereniging:

Beroep:
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p. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummer:L
Band met de vereniging

Beroep:

q. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummerl
Band met de vereniging

Beroep:

r. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerL
Band met de vereniging

Beroep:

s. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerL
Band met de vereniging

Beroep:

t. Naam, Voornaam:

RijksregisternummerL
Band met de vereniging:

Beroep:

u. Naam, Voornaam:

Rijksregisternummer:L4
Band met de vereniging:

Beroep;

v. Naam, Voornaam:

Band met de vereniging:

Beroep:
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Leidinggevenden (personen die gezag uitoefenen over de personen die de bewakingsactiviteiten
uitoefenen in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid):

De leiding over de hierboven opgegeven personen tijdens het evenement/de occasionele
dansgelegenheid berust bij:

a) Naam, Voornaam:

GSM-nummer:.

Band met de vereniging:

Beroep:

b) Naam, Voornaam:

Rijksregisternummer
GSM-nummer:.

Band met de vereniging:

Beroep:

Wettelijke voorwaarden verenigingsregime : artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot
regeling van de private en bijzondere veiligheid

De bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien
cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden:

de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de
organisatie of het faciiiteren van evenementen;
de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een
occasionele dansqelegenheid;
de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende
vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band);
het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of
onroerende goederen en toezicht OP en controle van het publiek met het oog op het
verzekeren van het veiiia en vlot verioop van het evenemen_t_,__of_.._de. pccasiQnele

dansaeleaenheid;
de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen
(bijgevolg kunnen professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het
verenigingsregime zelf);
ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien

ontvangen;
een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale
politie, bekomen
de personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet moeten voldoen aan de
persoonsvoorwaarden bedoeld in artikel 61 van de wet tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid, met uitzondering van 4°, 7° en, voor zover zij hun wettelijke
hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in België hebben, 2°.

De bewakingsactiviteiten uitgeoefend in het kader van het verenigingsregime kunnen enkel ten eigen
behoeve worden uitgeoefend. Bijgevolg kan men via dit steisel geen bewakingsdiensten aan derden
aanbieden noch bewakingsactiviteiten voor derden uitoefenen.

Indien de persoon niet beschikt over een rijksregistemummer, dient hst bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van ds wet van 15 januari 1990

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden indien de persoon over zo'n nummer beschikt.
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(Naam, voornaam, datum en handtekening aanvrager)

Noot:

Het origineel van dit aanvraagformulier dient gericht te worden aan de burgemeester;

Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken via het e-
mailadres spvcontrole@ibz.fqov,be.
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Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van ................................................. 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

Jan Jambon


