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Professionele bewakingsagenten/security versus vrijwilligers
in het kader van bewaking - persoonscontrole

(professioneel regime versus vrijwilligers-verenigingsregime)
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PZ VLAS POLITIE IN BEWEGING

Wet tot regeling van de Private en Bijzondere Veiligheid

2 oktober 2017
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Bewaking - security: verplicht?
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Niet altijd verplicht, soms wel aangewezen

Vrije keuze organisator

grootte evenement

opkomst (voorverkoop, reactie sociale media, ....)

publiek
signalen verwachte moeilijkheden



Uitzonderingen:

1) De Burgemeester kan, als hoofd bestuurlijke politie,
bewaking / security (maatregelen) opleggen in het kader van
de handhaving van de openbare orde.

• NIET: wet Private en Bijzondere Veiligheid 02 okt 2017
• WEL: nieuwe gemeentewet

Kortrijk

PZ VLAS



2) Eigenaar/ uitbater

De eigenaar en/of uitbater van een complex (zaal,
kantine, sportcomplex, ....) kan, mits vermelding in een
intern reglement, verplichten om tijdens het event (fuif,
festival, beurs, ....) te werken met professionele
bewakingsagenten en/of vrijwilligers ihkv.
bewakingsactiviteiten - persoonscontrole.

Stad Kortrijk : evenementenhal Depart



Art. 3 - Wet Private en Bijzondere Veiligheid:

Op^gmmincj van activiteiten als bewakingj^eschoywd
.\TL 3. Soi.tcons!da'c-<";t;-;;nititiaïyT)tïstIega?3ien?uge£iJSt>nsdi1

la p-'ilseT]te [oi;

t" Ie gardJ&nfUE;'? stasqu'" de btens. mDlillie'ï w iCTin^c'iSiafs;

2" I& RariJJeimai" motKls de bians mobiUiy^ »?u jcT.mctiilioiT; ei
l'mtwiiteon ïpttë nlarmc:

An. 3. Vi:<Tde'io<'passingT.-an.ii?ze~i'.--ït wcrd&nai-tbewakLftgactt-
vite-.tsn bischouv-.-d:

l' s:a:tiscït& bc-iïaKin^ vsn roecende ft DOï-Mcende gpflttaren.

2' Dio'bl-ilt' ï^m'aïücig '.'aïi rtie'sndi- ot" c'riro.eTii.-idö gocdc-nin c-ri

mnïvKiti>:-naai5:CT:

9677S MCNFTEUR EH.GE — 31.10JÏDÏ? — BELGE5CH ST.."u\TSBL\D

T s)'.a. •suT.eÜaw.s ft/oud profCtior^efl Kwtcu pïRïesurlavae

purilique, fcrs du Kanïpon de biKis ^

Mt'KanspCTi.en twitcuenpcj*;e'sui';aYo:e-p-„:ïI:q-_-3. d'iirgentou
dehlensdi'tè'^a*lspirlL-Rül,aatfKqu&!:'a'^n^^ut^r£lEC'i-'di!lis'ur
caratiéró pr^istüc ix; ds leia" nanai'- s.pil-cit'fi.UE-. sant suj-ats a^ï
CTerLiiC&i;

ï/Ja gostlün d'uïtcan-fe da comptagL1 d'stgent :

dS ^s.pf'eavisic'misnunt d'a^toma'L-"; s. bffiets. la sur/ellbnci? lo»

4" Ia ffs^cin d'um cacitraÏÉ d'alsrKio.

r ü protecaon de p^fsoimL's ;

h" l'tCBpéctlot demagasm •

7'tpti te farao da gaTdJipnna^statq"^ ds blaas desun-alKancïÉtde
cM-itrole d-j pu)?Uc'-sn vue a'ass'^rêf :E- clörou.iHnent sar iïi tluide

d'Ë'-'êflKnents. ci-apTte dfliicii-in-?e "gaTdii'iuu^ d'i:ïftif>'ncntt;' r

y' 'xitw tome ü.e gariüennagff s:£üq-„e, do co'ntfïiae st de su^'i'-.llsnüF
du public dans lc?~tieux apyaTtenari; ay inllieti dé sorüe?. ti-iipfÈS
d6n^rr-alte "gardjÈnna^i* im'.ïiev. de sorces" :

9~ II FcTtnUi- üs til'iw mctillcrs (t: ïCT.reDbtlïeïs aus ftre. dil rKhcrche
d'a?Fiire^sd'Kï?lo!iTiagi?.ct'anries..destupÊfiimt5.<lasubi:;2rice'ieïpl^

sivsï. do s'^ïsunc» ^ui pc-jveat i'tre yUj:l5-»<; pc--r ;a OTiif.2Cttori de-
suhstaacas tiKpïpslTOs'nu 'il'aturas pb\e-s dan.ïpreuï ,

t0-1 la Téaüsaücn d? coistataHons se rappotiint ia\üusiv&nent a La
sl".ai;an l.njaêdiaiameiit pêTce^Ub;i? óe fciefls sa trc"^vant sur ]e
dain.i.lns pïbU;:, sur Cfdre de rautoriha conïipéianii eu du Utulam?
d'ime coflcessiMi mbhqïe :

IF i'a-ccDHïpagpi'rciant de groupes de pes'»nnÈS en v\ie du Ia sécuriró
rc*u.üiifli.

12"' la c.-'mman.J!1 de moyéns sechmques d-ittïatLnff; paï Ji? Re; q-^l
-•vs\t cr-is a dispossuo?. di? tIeK e*i vue j'^'surar la '.M'uïltó :

t3~ 'iï suryeiïla.nce et Lf cpntrölii do persofL'La', da.ns ïe cadr^ du
matimdsia KH-IUW! dans dssU^u'cacc&sSiblsscu n^KiaupuI'llc.qui
n'^st 'pas pwua au &". 7"' eu S-.

3'j; tC?7^ch't^/oJfcei^[-''iM^gt*^he-ï^tin'oer.^h-3i';otgL'dreltill:jk

op de opcfii'ace wei., v-in goederan;

frK-ön^3ar.^h?lofgrie-;[ta[:JKOïdi-ope*i^rawö^,vangddpt'.-an
doc'rde Koning büpaaLdegceden?ji..i.'td&re dang^Jd. dleomwü^van
htui kosibsar KaraKter ot hun b-.jï^ndcre .La'd aan IwflrelgLng ondiTtia-
vig ai|ii;

c! twïise: van één i;rid?lcenttt;[Ti;

di bevaïfradlitg -rari b-llpti'snautümau'^. t'u\ï6kt^c; fc: n-arkzaaaih-ï-

dsn aan btl|ic*iensuiaai3.tfn ei (in^i'wa.ikta ^verkzaacdiedKi am Mpt-
tKiauiofnawïi cpfiastrid tiu:LKt bHnand-" l.sia:cron. sndien si tc^ging
aioi!^]lik L- Wï dé-gêic[til2iÉttón ci[ ge.)dcassi"ié?;

l' beheer v&n wn dara'snf3;&;

5~ beKAKWü-tg \-an peTSiitn'n;

ci~ v.-iïike'^wpwn:';

7' &!w '•-Dm Yaa. ï.'itüGw tieival^g vaa. de gcwdafen. i'en smalchi
op tïri coniTc'li1 van ;ii;t puML!& ERE-* 'wï •^ op Rct vefze-AtiTwi vaa [Kil
'•'e&iï, •MI vïnt v&ric'cp va;! svi'wa'.im.sn, vsedif vfKfsa.ü 'ereftetnc'n-
tefiièwa^ng"':

S sQ-e i'wü'. van stsü.-Aiï iuwiklng, cc'ntn'iE'ün loeschi op Eist
^ubüek tn pEaatseii. bchpran wt ïi<lt i.il^agnsnuliau. verdiï gsn&iiïnd
'i>a',s'ak;ng '•.ilEsatt'ïn dl eu ":

V dwwyksfi van iwnfid-i i^S pfsuc'Wdv^pedppsn naaT spLciniigo-
•ipparaiair, f.'apw., d'ug'i. le^pl-^siEve •stoliSt. stc'Eieft dii1 \^x'': ds

aanmaak van evpïwtë'fs stc'ffen li.unni'n aangewe'nd '^••ïni-;n of andm
geraaüiks ^•ocriven'en:

W vEiichiÊn Yiin de v^s&telllngKi. die- •^islu:t&id Iwïakktflg
hetóCT c-p de ttinuddaEiik waaKi&i^ibsFe toesbar.d van goiidaren dlü
jElritbi'vLhdi'n c'plif: cwnba.ar ijoinetn.jn opdradii ranSe bt".''Mgd-s
wahc-jd of van'de houde' '.-an een OT-iifhRrrswicassle;

l]" begélaldlag fan ^rDiïpi'n '••an pir's.c-nKi ERE-'' ïlc' ?og ep da
Vi-fkMfSviptÏlghi&a;

!2" d<? bedii'nlnp vsn d-ï door do KonLng ï<!paa]d3 tecjtfdscht;
ETJ'jdeIc-ti die met Iie- w^ (t? het v.ar-refc'rerTvafl'dd TelL^hc-.d aan
decden tsr bii'.chLUJ'ig viwAi-o grst&Id:

U" het toezicht op an de Ciwtïüla ','afl petsonen p'.e: iiot w^ pp' ïyl
^'cfïïïkêTKi van de'rê'l;tc,he;d i;;* al dsn w ptibUiA frMgahkEljlui1
plsase-ii. dat met vcc^sen is in S'. 7" ff S".



Art. 3 - Wet Private en Bijzondere Veiligheid:

Bewakinasactiviteiten

statische bewaking van roerende of onroerende goederen
mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en
interventie na alarm
toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of
gedeeltelijk op de openbare weg, van goederen
vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld
bescherming van personen
winkelinspectie
begeleiding van groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid



PZ VLAS POLITIE IN BEWEGING

Art. 3 - Wet Private en Bijzondere Veiligheid:

PersQpnscontrQle

7°. elke vorm van statische bewaking van goederen, van

toezicht en controle van het publiek met het oog op het
verzekeren van het veilig en vlot verloop van evenementen

(evenementenbewaking)
8°. elke vorm van statische bewaking, controleren toezicht op

het publiek in plaatsen, behorend tot het uitgangsmilieu
(bewaking uitgangsmilieu)
13°. het toezicht op en controle van personen met het oog op

het verzekeren van de veiligheid op al dan niet voor publiek
toegankelijke plaatsen, niet 7. en 8. (bv. bewaking toegang
winkels)



Persoonscontrole????

controle/bewaking ingang evenement of plaats
uitgangsmilieu (café, bar, dansgelegenheid)



Persoonscontrole????

•^•'^'^ controle/bewaking backstage



Persoonscontrole????

controle/bewaking frontstage



Persoonscontrole????

controle/bewaking nooduitgang(en)



Persoonscontrole????

controle/bewaking uitgang(en)

ENKEL uitgangscontrole tov. personen
die een bedrijf-instelling-plaats verlaten
waar ze werkzaam zijn.



Professionele bewakingsagenten



lid van een vergunde bewakingsonderneming

vergunning afgeleverd door de Minister van
Binnenlandse Zaken

Federale Overheidsdienst
binnenlandse Zaken



Lijst: website Vigilis: erkende bewakingsondernemingen

v./

ONOERNEMING
be'A'aking >. cndsn-ierf-lno > lijst verg'-inde ondememingsn

i- Lijst vergunde ondernemingen
..v.i.bz.De

:v-.^': .bsss •::e -b^.

Liist vercrunde be'.vaktnqsDP-derneminaen

Door technische redenen zijn de andere lijsten ttjdeiijk niet beschikbaar.

AD Veiligheid en Prevenüe DG Sécurité et Prévenüon
Directie Private Veiligheid Direction Sécurité Privée

Vergunde bewakïngsondernemingen / Enterprises de gardiennage autorisées (24/03., 2018)
i b z^

31 ^FniRTTY SPRL n<> verqnnning/aumricatiQn^L6.02SS.Q3

Handelsbenam ing:

Rue de llnstruction 37, 1070 ANDERLECHT / ANDEFU-ECHT

T - F - E-mail: contactl@i3isecurity.be

Vergunde activiteiten

1.1>) met Uitefuftmgvsn stsïisct>e bewakingsacthntaten op ptaatsen waar geen arKlere bewakingsagenben cf
denden geacht wonlen aanwezig te 3'gn enTvan mobiele bèwakmg en inberveraie na alarm

l.Toaidït op en bescheiming van roersnde of oni-oenende goederen, met uitsluiting van mobiaïe beuuaking en
irtterventie na alam

S. P'a;soonGCOTrirole a) met inbegiip v^n vuinkdinspecteui's en bewakingsagenten op wetteposten getegen in «wi
i, bar, kansspeiinrfctib'ng of <ran3gejegenheid

Activites autorisées
l. b) a Fexdusipn de gardiennsge staüque dans des lieux ou aucun autre apent de gafdicnnage ou tiero ne isont:
cercés eire prêsents et gBiiBennage móbite et d'intei-uentjon après d'alarmè

l. Surveillance et protection de bienc mobiliei-s ou immobitiei'E, é reicdusion du gardiennage mobite et da
l'irttervention après alsiTne

S.contrSte de personne5.a).Y.comï3"a*s:** TCjïecteurs demagaan é't.les agente de gsiTtSien^e en poste de ö-avail
situé dans un ca'fé, bar, étsülissiemerift de jeux de basard eu Tieu ou 1'on danse



PZ VLAS POUT1E IN BEWEGING

Screening bewakingsagent?????

FOD Binnenlandse Zaken

hulp : politie- en veiligheidsdiensten

^ • •



Herkenning bewakingsagent?????

uniform:
• Vigilisembleem
• naam bewakingsfirma
• eventueel: 'security - sécurité - veiligheid'

-— geen verwarring met uniform politie

^



«1-yff'.>1.-..-•••.,- ' •tl.f:-:-'.'

fE.;'"'--^- -,-!.<... •^'<-1;

fe? •''.<•' : .• . •J-k-
",'rr

Herkenning bewakingsagent?????

identificatiekaart:
• naam - voornaam - geboortedatum

• foto

• naam bewakingsfirma
• volgnummer

• geldigheid
• functie : exe 07 (café/dans) - exe 10



Verzekering bewakingsfirma?????

verplicht af te sluiten bij een erkende
verzekeringsmaatschappij

dient uit te hangen aan de ingang
evenement of plaats uitgangsmilieu

^^
v'^ naam bewakingsfirma

naam erkende verzekeringsmaatschappij
polisnummer

•^ZS Ï7Ï C_i <^> l,-L <^ ïS <!^- -3o --- <SÏS>

^"^, nr-t a-d<=>»~t

r^l^^s- -s^-ï^T

• «<<•;?-' =a-^?-_ ="

/Z/-Z^>'*0

1=[IS~1TÏ>

I__-ï5u-^/^ l i i^a<3-d<^»-

A^ae-^=ï

1.^<s,or>a]

"T'r-Ssns.

•TïLa.eï^'-t <•«"•=:'

..sillï-ncï •Fa-
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Registratie bewakingsactiviteiten?????

café, dansgelegenheid = bevvakingsregister
occasionele dansgelegerihéid = bewakingslijst

naam - voornaam bewakingsagent

naam bewakingsfirma
datum - begin- en einduur bewaking

VERPLICHTE
AANWEZIGHEIDS

REGISTRATIE



Contract ?????

verplicht, MOET aanwezig zijn op de plaats van de
bewakingsactiviteiten in tweevoud.

CONT



Camera ?????

bewaking toegang plaatsen in het uitgangsmilieu
uitz.: occasionele dansgelegenheden

via camerabeelden:
• identificeerbaar
• handelingen zichtbaar

• geregistreerd
• bewaard gedurende 1 maand
• verantwoordelijke = uitbater



Vrijwilligers

i

11 J 17'üj<



nzet vrijwilligers

WEL: evenement of occasionele dansgelegenheid

(toezicht en controle publiek + stat. bew. goed)

NIET: uitgangsmilieu



nzet vrijwilliciers

voorwaarde vereniging:
• geen winst beogen
EN
• een ander doel nastreven dan de organisatie of het

faciliteren van evenementen

•ï.,-^.^ <.
- '-i.A/' < •

^,
^ ^



nzet vrijwilligers

voorwaarden vrijwilliger tov. vereniging
• effectief lid
• aanwijsbare band

• geen enkele vorm van betaling ontvangen
• sporadisch = maximum 4 per jaar

BedanKT vrijwilliQer!
-— i . _ =|£«-L=A-L ngryaüonga

[^^M^ te?ekkur ederim-
dank je "-^" \n-^ ^s ^ ~^ : ^'^

£=^
—^Eï ''S SS.

'»aielai ars
•crWï ii3-i^e^^ï

^w^w B: aanKJ^"::l'"ro^=M»Ï<Ï?<-» ni

i a n Ksyo uy-^Bmoc^a
Awartoubtnti .j>^= ^ ;on»rr==nn roihh mQll

mochchakkeram

r^l Tdzipkujp^ÏT;^°,o l.nn ^rnjra^90 raibfrmaïth agatobngadó^t?l^^akDPT^^yiSN^^?^
'3'"':1-—T^lmeTci'*""'-"°uu -s

iepr<:C/I

^1- .Ï;-L-.| t--] UCTJE. '=:



nzet vrijwHliflers

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

vuuitz.: minstens 3 jaar hoofdverblijfplaats in België



nzet vrijwilliaers

Voorwaarden vrijwilliger:
beantwoorden aan een profiel (art. 64):

afgelopen 3 jaar niet voldaan
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



Varia vrijwilliflers

uniform is niet verplicht
geen vergunning nodig van FOD Bin. Zaken,
WEL toestemming nodig van Burgemeester
geen identificatiekaart - wel identiteitskaart

*r ; BELGEQUE BELGIË BELGIEN BELGIUM '

Vt.\f^M «I-.-^tf «»i* ON?» ^

i <
WMSt
SffUW

< ^»
n^nwr i* ^ MM



PZ VLAS POLITIE IN BEWEGING

Varia algemeen

wapendracht = verboden
" uitz.: geld- en waardentransport

geen toegang op basis van discriminatie = verboden.

Diversiteit
Discriminatie



geen IK inhouden, bewaren, kopiëren
bewakingsactiviteiten op het openbaar domein :
- aanduiding + afbakening in politiereglement (algemene

politieverordening)

B.-^ngc .2. - A«rTW:,c<rtg3si,tanJ fcank-iniiï.ls- .cfeTic =lntt<l:

ZON

^nia K l



PZ VLAS POLITIE IN BEWEGING O

Fouillering!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

geen toestemming Burgemeester
ihkv. veiligheid : wapens en gevaarlijke voorwerpen
systematisch
persoon = aftasten boven de kledij (oppervlakkige fouille)
persoon = man/man en vrouw/vrouw

bagage = visuele controle —> verschillend geslacht

= op vrijwillige basis (men kan niet verplichten)
weigering fouillering = reden tot weigering toegang



Hulp nodig????
PZ Vlas: bel 1701

DRINGENDE OPROEP

Politie BEL 101



23 JULI 201S. — IMinisterieel besluit tot vasfetelling van ïiet model
van de toest?emming vaït <le burg'eïneester zoals bedoeld in
artilcel 24 van de "wet tat regeling van de private en bijzcmdere
veiligheid

De Minister van Veillgh.eldl en Bmnenlandfre ZAken/

Gelet op de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en
bijjconderê veilig^heici/ inzondertieid op arüker.24, eerste lid, 3S;

Gelet op cte adviesaanvraag binnen -dertig dagen/ die op
2.3 april2018 bi'] de Tiaad van. Sfeaïe is ingediend, n-i&t toepassing^ van.
artUcel S4/ § l/ eerste Ud. 2°, Y^n cte ^vetten op de Raad van <State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die t&rmijn ;

Gelet op artikel 84. § 4,_ tweede Ud^yan. d-e zvetten op de Raad van
State/ gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracïit van On^e -Minister vsun. VeiUgheid en BinnenLlan-dse
.Zaken,

ï-tebben VVlj besloten ei-i besluifcen V\Tlj :

Artikel 1^ In liet kader van de toepassüie van dit beslLüt ivordt
verstaan onder üle wet; de -wet van 2 ok{:ober^017 tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid.

Art. 2.. ^ïet het oog op hef b'ekom-en van een toestemming voor het
uitoefenen, van activiteiten zoals voorzien un arükel 24 van de wet,, dient
de vereniging hiertoe een aanvraag in bij] de buTgemeester van de
gemeenEe waar de^e activiteiten pla'atsvmden. of, in,geyaJl dez/e plaats-
vinden op het gro-ndgebiect Yar1t uieer'dere gen.ieenten^'bij de bur^êmees-
ter van de semeente waar deze activiteiten starten-

Deze aanvraag gescïüedt :

a) via het als bijlage l bijl dit besluit gevoegde modelfomzulier;

b.) mmstens ld dagen vö'ör het begin van het eveneinen.t: of de
0-c.casionele d.ansgelegenheid cüo zij or^cLniseert.

De vereniging verstuurt/ binnen de termijn bepaald in het tweede lid,
b), eveneens een kopie Vcin deze aanvraag," naar het e-maMadres
sm-conü'ole®ibz. :feov.6e.

Art. 3. Indien de burgemeester be&luit bot het verlenen van een
toestemjrun^ söbeurt dit via het als bijila^e 2 bii dit besluit sevc"aS<le'
moctelfcrrmulie r-

Brussel/ 25 juli 201S.

J. JAM BOK



Beroep op vriiwilligers

Referentie : Ministerieel besluit van 25/07/2018.

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

- de burgemeester (origineel)

- mailadres SDVcontrole(a)ibz.fgov.be (kopij)
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Bijlage 2:

TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN
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:
KB O-ondememing sn umme r

Adres:- , .

met als verantwoordelijRe:

Naam, Voomaam: -

Rijksregistemummer:
Telefoonnummer
e-mail: .

om tijdens volgend evenement / occasionele dansgelegenfieid:

Naam:.....-.......-.. ..... . . . ..... ........ .... .....

Datum: Aanvangsuur - Einduur

Plaats/Adres: . - -- - - .. - ........ -

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 leidinggevende:

Naam Voornaam RijKsregistemummer of üisnummer

Als uitvoerenden:

Naam Voornaam RijKsregistemummer of bisnummer



Controle

politie PZ

FOD Binnenlandse Zaken - Dir. Private Veiligheid

Politie



Aanmelding evenement.

via stads- of gemeentebestuur

"Kortrijk = evenementenloket.

Stad ' KORTRIJK Registreer Aanmelden
webcarns | nieuws | vacatures

Vrije tijd Dienstverlening en bestuur

E1»renckmera1:^rBlol<.et
het on'tl'e^n.e-n van materiaal

- het verkrijgen v^n een verg u nni n-C) voor tvet; get>ruik van he*t: opc-nbïiar domeir>
Het orgïinisc-r<ïr> v<in •eïcn fiets- o'f w<an<lolt<ïcht ol- cï-n Ioopwo<.lsirijd op de; Ofïc-r-ifc>ar<

ht^T pla-Eits^-n v^n Fïub>li<:it<ï-it.sb>ord^a \/oc>r h^t ^lïintccïridioen v<ïn je- evïïrï-Ê-m^nt

Ï~n~t o-rganisc-r^-n van fuivï-n c-n tmrnïc-rre-n

HC-T <if^<^ hierin v-^ï^ f<=fc<»sTvuLir\fv^rk

- t->Jet v'erkrijcje-n van ^-^n sut>sicïie- voor srraat- of fcïuurtf^-esT of ope-riluclTt e^/ieniïm^-nt

W«annn**r- moa»j«» jn aanvraag incli*»nun?

mirbim-um 1 2 w^k<?n op v<ï0rl-s-and v<?or spcïrTw^d'&tTTjïic-n

mtnlmum S wek'cn op v<^<&rhand voor •evtïn.em-ente'n met een sufctSiciif^anvr^aCt
minimum ^ Juuï?Rï»n OF^ \/c^<ïrhand iriclic?n c-r STrat:c?n v^rk.e^'^rsvnj mc3<ïtcLn Q<ïHoLicI^arri wcïrdü-n

minimum 3 wekten op> vcxsrh^nd v<oor aill^ andere .aiarturagen-

Om tiet Evenemente'nlok'et te kunn^ri gebruiken heb j's? <»en uni^k^ gefctruikersn^am er> t^ctswoord nodici.

Mnt> Jw al nar* gebruilcnrsnaam »n Mvac-l-»«rwoord?

Mat» ju nog g»ork gu.bt'uilc^t-snatam <»r* •uuachtWtïcïrdT

Vul het a.anvraaigformulter in e-n krtjcj j& g-e-fc>ruik:^rsns>am en pasin/cïord eerstdaags ir> je mailbox.



Politiezone Vlas KORTRIJK - KUURNE - LENDELEDE Oude-Vestingsstraat 2a Kortrijk | Tel: 1011 meldpunt@pzv)as,be

F'JL! ~' l b IN Ü^'.'V^Cj'NC

O Politie
Polltiezone VLAS
KortriJk-Kuume-Lendetede

ACTL;EE- ^ot? - E'ELEID

ft ê ^ ^

D,ENS~EN 7 EXTRA. T'JTA^T ~

Evenement in Kortrijk, Kuurne of Lendelede
organiseren

Kortrijk, Kuurne en Lendelede bieden heet wat ondersteuning asn organisatoren van eveneEïtenten. D&
aanvraag! voor een evenement gebeurt tsEkens online via hun respecttevelijke '.'.'ebsites:

Voor Kortriik via het evenementenloket van de stad.

Voor Kuume via de evenementenfiche van de aemeente.

Voor Lendelede via de evene mentenfiche van de gemeente.

•- AcÈue0!

- Korps

- Beleid

Diensten

•- Extra

^ E-loket

'•• Maak sen sfsoraak

- Aangiften

L- Aanvragen

Afr.'ezigheidstoezicht [niet voor
bedrijven;

Evenement in Kortrijk/ Kuurne of
Lendelede organiseren
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Christ Demets | Rechercheur

ïnfogaring Bestuurlijk - Private veiligheid - Horeca - Evenementen

Afdeling Beleid Bestuurlijke Politie | Politiezone Vlas | Kortrijk-Kuurne-Lendelede

Minister De Taeyeiaan 91 8500 Kortrijk 1056 29 2410

www.pzvlas.be | christ.demets@police.belgium.eu | facebook.com/PolitiezoneVlas


