
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid
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‘Een modern kader voor  
publiek-private samenwerking  
op het vlak van veiligheid’

De oude ‘bewakingswet’ dateert van 1990. Uit een 
grondige evaluatie bleek het noodzakelijk om de 
wet in zijn geheel te vervangen. Waarom is deze 
nieuwe wet zo belangrijk?
De private veiligheidssector levert een steeds 
belangrijkere bijdrage aan een geïntegreerde 
veiligheid. Traditioneel bestaat 
de kernopdracht van private 
ondernemingen in preventief 
toezicht en bewaking van 
goederen en personen op pri-
vaat terrein. Meer dan vroeger 
slagen ondernemingen erin 
om hun diensten vanuit een 
probleemoplossende be-
nadering en op maat van de op-
drachtgever aan te bieden. De 
vernieuwde wetgeving maakt 
het mogelijk om opgebouwde private expertise, 
zowel op het vlak van technologie als kennis inzake 
bewaking en toezicht, te integreren in het globale 
veiligheidsbeleid. 
Naast de uitbreiding van de activiteiten en bevoegd-
heden van de private veiligheidssector voorziet de 
nieuwe wet ook in een adequaat toezicht op de kwa-
liteit en betrouwbaarheid van de ondernemingen en 

het personeel binnen de private veiligheid. Kwaliteit 
vertaalt zich in aangepaste opleidingen, minimum-
vereisten waaraan personeel en middelen voldoen, 
afdoende omkadering en een correcte dienstverle-
ning. Naast een proactieve controle onder de vorm 
van vergunningsstelsels en identificatiekaarten 

voor personeel, na grondig 
veiligheidsonderzoek, beoogt 
een reactieve controle op de 
naleving van de wet ook het 
respect voor de rechtsstaat te 
waarborgen.
Op vormelijk vlak streefde de 
regering naar een meer een-
voudige en leesbare wetgeving. 
De wet van 10 april 1990 werd 
20 keer gewijzigd, waardoor 
haar structuur zwaar en com-

plex werd. Door deze voortdurende ‘verbouwingen’ 
had de bestaande wet zwaar ingeboet op leesbaar-
heid en op de zichtbaarheid van haar interne logica. 
Daarom werd geopteerd voor een volledig nieuwe 
wet, eerder dan een nieuwe wetswijziging. Ten slotte 
besteedt de nieuwe wet ook aandacht aan de moge-
lijkheden inzake informatisering en administratieve 
vereenvoudiging. Lees verder op p. 2

De nieuwe wet op de private en bijzondere veiligheid die op 8 juni in het parlement 
gestemd werd, voorziet in een modern en duidelijk kader voor de private veiligheid.  
‘Mede dankzij een uitbreiding van taken en bevoegdheden wordt de private 
veiligheidssector eindelijk een volwaardige partner in de veiligheidsketen’ stelt  
minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon. 

Interview met minister Jan Jambon

THEMANUMMER
De sector van de private veiligheid 
krijgt door de nieuwe Wet private 
veiligheid een volwaardige rol. 
Er kwamen nieuwe sectoren 
bij, de bewakingssector kreeg 
nieuwe bevoegdheden, de 
toegangsvoorwaarden en de 
controles zijn duidelijk afgebakend. 
Wat verandert er voor de lokale 
overheid, de burger en de sector?

3 Bert Hoffer, directeur 
Directie Private Veiligheid: 
'Regelgeving vereenvoudigd en 
gemoderniseerd'

4 Wat betekent de nieuwe wet  
voor de lokale overheid?

6 Wat betekent de nieuwe wet  
voor de burger?

8 Wat betekent de nieuwe wet 
voor de bewakingsagent en de 
bewakingssector?

De vernieuwde 

wetgeving maakt het 

mogelijk om opgebouwde 

private expertise te 

integreren in het globale 

veiligheidsbeleid.
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Minister Jan Jambon: 
‘De nieuwe wet op 

de private veiligheid 
maakt meer samen

werking tussen de 
publieke en private 
veiligheidsactoren 

mogelijk. Ze spelen 
allebei een rol in een 

gedeelde missie:  
het verzekeren van  

de veiligheid van  
de burger.’

De nieuwe regelgeving voorziet in een uit-
breiding van de taken en bevoegdheden van 
de private veiligheid. Zien we de bewakings-
agent in de toekomst dan vaker samen met 
de politieagent opereren? 
De privébewakingssector is de jongste jaren 
verregaand geprofessionaliseerd. Samen-
werkingsverbanden tussen de politie en de 
private sector moeten zeker aangemoedigd 
worden. De private 
bewaking kan politie-
agenten van bepaal-
de taken ontlasten. 
Het nieuwe kader is 
evenwel niet bedoeld 
als een privatisering 
van de politie. Het 
is in geen geval de 
bedoeling om aan de 
sector van de private 
bewaking eender 
welk openbaar gezag of politiebevoegdhe-
den toe te kennen. De bewakingsagenten 
hebben een voornamelijk preventieve rol. 
De mogelijkheid om bijvoorbeeld geweld en 
dwang te gebruiken of om andermans vrijheid 
te beperken, blijft voorbehouden voor de 
politie. De extra bevoegdheden voor private 
veiligheidsfirma’s kunnen de politiediensten 

wel wat meer zuurstof geven. De private vei-
ligheid kan, al dan niet in samenwerking met 
en onder regie van de politie, een essentiële 
plaats in het integraal veiligheidsbeleid in-
nemen dankzij de nieuwe spelregels. 
In welk opzicht worden de activiteiten en 
bevoegdheden van de bewakingsagenten 
dan concreet gewijzigd?
Door de nieuwe wet mogen private bewa-

kingsagenten vanaf nu 
iedereen bij de ingang van 
een bedrijf of een evenement 
onderwerpen aan een toe-
gangscontrole. Die bestaat 
uit een oppervlakkige be-
tasting van de kledij en een 
visuele controle van handtas-
sen. Op gevoelige sites, zoals 
(lucht)havens, internationale 
stations en nucleaire sites, 
mogen bewakingsagenten 

de bagage en voertuigen ook echt doorzoe-
ken. Identiteitscontrole is mogelijk bij alle 
plaatsen die niet publiek toegankelijk zijn, 
zoals kantoorgebouwen.
Daarbovenop krijgen private bewakingsfirma’s 
nog andere mogelijkheden. Zo kunnen zij 
sweepings uitvoeren, waarbij ze gebouwen 
en terreinen controleren op de aanwezigheid 

van drugs, wapens, explosieven of spiona-
geapparatuur. De politiediensten zullen hen 
ook om technische bijstand kunnen vragen, 
bijvoorbeeld bij het bedienen van drones 
met camera’s. Maar de beslissing om tot een 
interventie over te gaan, blijft steeds bij de 
politie berusten. Ten slotte kunnen private 
bewakingsfirma’s, onder bepaalde voorwaar-
den, ook beelden bekijken die afkomstig zijn 
van camera’s op de openbare weg, zij het wel 
steeds onder toezicht van de politie.
De nieuwe regelgeving herneemt overigens 
niet alleen de klassieke, bestaande activiteiten 
van de private veiligheidssector. Zo worden 
bijvoorbeeld ook de installateurs van camera-
systemen gereguleerd door de nieuwe wet.
Mede dankzij deze uitbreiding van taken en 
bevoegdheden wordt de private veiligheids-
sector eindelijk een volwaardige partner in 
de veiligheidsketen. Het is van fundamenteel 
belang om de private veiligheidssector de 
mogelijkheid te bieden volop zijn maatschap-
pelijke rol te spelen door zijn activiteiten van 
een duidelijk en modern kader te voorzien. 
Een kader dat bovendien ook inspeelt op toe-
komstige evoluties en marktontwikkelingen. 
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De extra bevoegdheden 

voor private veilig

heidsfirma’s kunnen  

de politiediensten wat 

meer zuurstof geven.

Vervolg van p. 1
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Sinds de vorige Wet op  
de private veiligheid – die  

dateert van 10 april 1990 –  
van kracht werd, is het landschap 

van de private bewaking 
aanzienlijk geëvolueerd.  

‘De sector is ondertussen sterk 
geprofessionaliseerd en speelt nu 

een andere rol. Daarom hadden 
we een nieuwe wet nodig’, zegt 

Bert Hoffer, sinds kort de nieuwe 
directeur van de Directie Private 

Veiligheid bij de Algemene 
Directie Veiligheid en Preventie.

De vorm van de wet is opvallend. Ze is 
opgebouwd volgens een duidelijke, logische 
structuur.
Bert Hoffer: ‘Er is inderdaad getracht een 
leesbare en klare wet op te stellen. Het uit-
gangspunt was een wet waarin de begrippen 
duidelijk gedefinieerd werden en om een ka-
der te bepalen waarin de basisregels volgens 
een logische structuur geordend zijn. Daartoe 
omschrijft de wet eerst het toepassingsgebied 
en de sectoren. Daarna somt ze de activiteiten 
van deze sectoren op en bepaalt ze de be-
voegdheden die daaraan verbonden zijn. Zo 
konden de regels die door de vele wijzigingen 
van de vorige regelgeving verspreid of niet 
langer logisch geordend waren, opnieuw 
worden gebundeld.’

Niet alleen vormelijk, ook inhoudelijk zijn er 
belangrijke wijzigingen.
Bert Hoffer: ‘De nieuwe wet breidt het 
toepassings gebied uit en voorziet nieuwe 
activiteiten voor de bewakingssector. Ook de 
bevoegdheden van de bewakingsagenten zijn 
gewijzigd. Zo krijgen ze, naast de generieke 
bevoegdheden die gelden ongeacht de acti-
viteit of de omstandigheden, ook situationele 
bevoegdheden op plaatsen met een bijzonder 
veiligheidsrisico of op plaatsen die tijdelijk aan 
dreiging onderhevig zijn.
Het werk is allesbehalve af. De nieuwe wet is 
een kaderwet waarin de basisregels vervat 
liggen. Er moeten nog heel wat uitvoerings-
besluiten genomen worden om verdere speci-
fieke regels, procedures en verduidelijkingen 
te bepalen. We zijn nog druk bezig om meer 
dan 40 van zulke besluiten uit te werken.’

Blijft een streng toezicht van de overheid op 
de sector gegarandeerd?
Bert Hoffer: ‘Wij blijven waken over de 
betrouwbaarheid van de sector. Zo kunnen 
we een correcte relatie verzekeren tussen de 
publieke en private veiligheid, met respect 
voor de rechten van de burger. De nieuwe wet 
blijft ook een grondige pro-actieve controle 
voorzien door de toegang tot de sector aan 
strenge voorwaarden te verbinden. De 
voorafgaandelijke screening van personen en 
ondernemingen werd uitgebreid en er werden 
strikte kwaliteitsnormen en minimumvereis-
ten vastgelegd. Ook de opleidingsvoorwaarde 
voor de personen die in de sector werken 
werd grondig uitgebreid.’

Welke prioriteiten legt de Directie Private 
Veiligheid het komende jaar?
Bert Hoffer: ‘We gaan de uitvoering van de 
nieuwe wet in de praktijk op drie vlakken 
gestalte geven. Op procedureel vlak waarbor-
gen wij de zorgvuldigheid, betrouwbaarheid 
en bekwaamheid van de sector. Op legistiek 
vlak werken we de navolgende uitvoerings-
besluiten uit. Op informatief vlak ten slotte 
zorgen we ervoor dat de nieuwe regels en 
het beleid kenbaar zijn. Uiteraard blijven we 
met de Directie Private Veiligheid ook alert. 
Wij zijn ons er van bewust dat de evolutie op 
het vlak van veiligheid en bewaking niet stil 
staat en gezien de huidige veiligheidscontext 
steeds meer aan belang wint. Het is daarom 
essentieel om een adequaat overheidsbeleid 
te voeren dat naast het toevertrouwen van 
een rol aan de private veiligheidssector in inte-
grale veiligheid, ook garanties biedt aan de 
burger. Daarbij zal innovatie een belangrijke 
leidraad zijn. Niet enkel door het bepalen van 
een regelgeving die aangepast is aan de zeer 
levendige materie van private veiligheid, maar 
ook via projecten die mogelijkheden bieden 
op het vlak van automatisering en adminis-
tratieve vereenvoudiging. Als directeur zal 
ik er op toezien dat het resultaat van deze 
projecten niet alleen onze dienst, maar ook de 
sector zelf ten goede komt.’

‘Regelgeving vereenvoudigd 
en gemoderniseerd’

Bert Hoffer, directeur Directie Private Veiligheid: 
‘De nieuwe wet houdt rekening met een 

geprofessionaliseerde private sector in het 
integrale veiligheidsgebeuren.’
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“Wij zijn ons er van bewust 

dat de evolutie op het vlak 

van veilig heid en bewaking 

niet stil staat en gezien de 

huidige veiligheidscontext 

steeds meer aan belang 

wint. Daarom zullen we 

onze expertise verder 

verstrekken en overleg 

blijven plegen met 

sleutelpartners.”
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De sector van de private veiligheid wordt door de nieuwe wet private veiligheid een 
volwaardige partner in het globale veiligheidsgebeuren. De sector bouwde doorheen 
de jaren immers een specifieke expertise op die hieraan een belangrijke bijdrage kan 
leveren. De lokale overheden moeten er wel mee over waken dat elk privaat toezicht 
op het grondgebied van de gemeente of zone in overeenstemming met de wet private 
veiligheid gebeurt. Omdat de burgemeester algemeen bevoegd is voor het verzekeren 
van de openbare orde en de veiligheid binnen zijn gemeente, heeft hij, samen met 
de lokale overheid, een specifieke rol. Die spitst zich vooral toe op de bewaking bij 
evenementen, bij controles op betalend parkeren en bij bewaking op de openbare weg.

Wat betekent de nieuwe wet private 
veiligheid voor de lokale overheid?

Evenementenbewaking
De bewaking bij evenementen kan in regel 
alleen worden uitgevoerd door professionele 
ondernemingen en personen die een vergun-
ning kregen van de overheid. Die vergunning 
is onderworpen aan strikte voorwaarden. De 
bewakingsagenten worden gescreend en 
moeten een gedegen opleiding volgen. De 
wetgever gaat er immers van uit dat profes-
sionalisme ook bij evenementen een absolute 
minimumvoorwaarde is voor de correcte 
handhaving van de veiligheid. Daarom moet 
de organisator voor de bewaking van zijn 
evenement een beroep doen op een vergunde 
onderneming. 
De wet laat echter ook ruimte voor verenigin-
gen die occasioneel een evenement organise-
ren. Zij mogen zelf instaan voor de bewaking 
op hun evenement, indien zij voldoen aan een 
aantal voorwaarden.

Welke verenigingen kunnen 
gebruik maken van deze 
mogelijkheid?
• Ze mogen geen winstoogmerk beogen.
• Ze streven een andere doel na dan de orga-

nisatie of het faciliteren van evenementen.

Wie kan deze activiteiten 
uitvoeren?
• Effectieve leden van de vereniging.
• Personen met een effectieve of aanwijsbare 

band met de vereniging.

Met deze bepaling heeft de wetgever heel 
bewust willen vermijden dat de organisatoren 
een beroep zouden doen op andere verenigin-
gen of personen die hun diensten al dan niet 
met winstoogmerk zouden aanbieden. Orga-
nisatoren van evenementen kunnen de wet 
niet omzeilen door stewards in te schakelen 
om bewakingstaken uit te voeren.

Welke bewakingsactiviteiten 
kunnen de medewerkers 
uitvoeren?
De medewerkers kunnen goederen bewaken 
en persoonscontroles uitvoeren:
• Bij de bewaking van goederen gaat het om 

een statische bewaking van roerende en 
onroerende goederen. Voorbeelden zijn 
de nachtelijke bewaking van materieel en 
installaties zoals geluids- en andere ap-
paratuur, toezicht om te voorkomen dat er 
wordt binnengedrongen, bewaking van de 
kassa of van goederen van artiesten en de 
organisatie.

• De medewerkers kunnen ook personen 
controleren en toezicht houden op het pu-
bliek. Daarbij mogen ze bijvoorbeeld bij de 
ingang de kledij en bagage van de bezoe-
kers controleren op gevaarlijke voorwerpen 
en wapens, de doorgangen en uitgangen 
vrijhouden, het publiek kanaliseren (con-
trole houden op de beweging van massa’s, 
begeleiden van evacuaties, bewaking van 
de publieksdoorstroming om zo eventuele 
gevaarlijke situaties te vermijden), herken-
nen van en preventief ingrijpen bij agressief 
gedrag of gedrag dat een gevaar kan 
inhouden voor het publiek.

Welke voorwaarden 
zijn verbonden aan dit 
uitzonderingsregime?
• De burgemeester moet zijn toestemming 

geven. Daarvoor wint hij eerst het advies in 
van de korpschef van de lokale politie.  
De wetgever gaat er niet alleen van uit dat 
de lokale overheid in deze situatie het best 
geplaatst is om te oordelen of de wettelijke 
voorwaarden worden nageleefd en om de 
voorgestelde veiligheidsmedewerkers te 
screenen, maar ook om te oordelen of het 

Organisatoren moeten voor de bewaking van 
evenementen een beroep doen op een vergunde 
onderneming, maar de wet voorziet uitzonderingen 
voor verenigingen die occasioneel een eigen 
evenement organiseren.
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wel aangewezen is dat de veiligheid in het 
kader van een bepaald evenement verze-
kerd wordt door niet-professionele eigen 
leden. Misschien zijn er wel veiligheidsge-
relateerde omstandigheden waardoor er 
toch beter politiemensen of professionele 
bewakingsagenten aanwezig zijn.

• De personen die ingezet worden voor de 
bewaking mogen daarvoor geen geld, fooi 
of beloning ontvangen.

• Ze mogen de activiteit slechts sporadisch 
uitvoeren. De vooropgestelde norm is drie- 
tot viermaal per jaar.

De bevoegdheden van bewakingsagenten 
vindt u verder in het deel omtrent de bewa-
kingsagenten en -sectoren op pag. 8.
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Pictogrammen

Bij bewaking op de openbare weg moet 
de bewaakte zone of perimeter voor het 
publiek zichtbaar worden aangeduid. 
Daartoe moeten bij het begin en het 
einde van de bewaakte perimeter of zone 
duidelijke borden worden geplaatst.

Wet private veiligheidBESAFE

Controles op 
betalend parkeren
Heel wat steden en gemeenten sluiten voor 
het beheer van het betalend parkeren een 
concessieovereenkomst af met een gespeciali-
seerde private firma. De concessiehouder kan 
de eigenlijke controle uitbesteden aan een 
bewakingsfirma die een vergunning heeft om 
materiële vaststellingen te verrichten. Maar 
de concessiehouder kan er ook voor kiezen 
die controles te laten uitvoeren door eigen 
personeel, zonder dat hij daarvoor eerst een 
vergunning als interne bewakingsdienst moet 
krijgen. In dat geval heeft de concessiehouder 
wel de voorafgaande toelating van de lokale 
overheid nodig.
De burgemeester heeft de bevoegdheid om 
te verifiëren of de wettelijke voorwaarden 
daartoe worden nageleefd. Daarvoor wint hij 
eerst het advies in van zijn korpschef.

Bekijken van camerabeelden

De wet private veiligheid werd ook uitgebreid met enkele belangrijke 
bepalingen omtrent het bekijken van beelden van bewakingscamera’s 
die gericht zijn op de openbare weg.
De wet houdt rekening met twee soorten beelden:
• Beelden afkomstig van bewakingscamera’s die, conform 

de camerawetgeving, opgesteld zijn op welbepaalde 
veiligheidsgevoelige private sites, maar eventueel beelden 
opleveren van de openbare weg. Bewakingsagenten kunnen deze 
beelden bekijken in het kader van hun bewakingsopdracht.

• Beelden afkomstig van camera’s die opgesteld staan op de 
openbare weg, voor rekening van de overheid. In dat geval kunnen 
bewakingsagenten de beelden alleen bekijken in een lokaal dat 
door de overheid ter beschikking is gesteld en onder toezicht 
van een politiefunctionaris. Verschillende gemeenten binnen een 
bepaalde zone kunnen daarvoor samenwerken.

Bewaking op de openbare weg
Bewakingsagenten konden in sommige strikt 
omschreven gevallen al taken uitvoeren op de 
openbare weg. Dat kon bijvoorbeeld om afge-
sloten niet-bewoonde plaatsen te bewaken of 
om tijdelijk voor het publiek afgesloten indus-
trieterreinen of evenementen te bewaken.
De nieuwe wet breidt de mogelijkheden van 
bewakingsactiviteiten op de openbare weg 
gevoelig uit. Zo voorziet ze dat tijdelijk en in 
uitzonderlijke omstandigheden een perimeter 
op de openbare weg kan worden ingesteld 
waarbinnen bewakingsactiviteiten mogen 
worden uitgevoerd. Deze perimeter mag zich 
niet over het gehele grondgebied uitstrekken 
en niet in hoofdzaak residentieel zijn. Woon-
wijken bewaken mag dus niet. 
Het bepalen van die perimeter is een be-
voegdheid van de gemeenteraad.
Ook bij een noodsituatie zoals een ramp, 
brand, overstroming of een gaslek kan een 
veiligheidsperimeter worden ingesteld waarbij 
bewakingsagenten op de openbare weg kun-
nen worden ingezet om toezicht te houden. 

Deze uitzonderlijke maatregel kan dienen om 
de opdrachten van politie- en hulpdiensten te 
vergemakkelijken.
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bekijken, al dan niet 
onder toezicht van een 
politiefunctionaris.
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Burgers kunnen in allerhande situaties geconfronteerd worden met 
bewakingsagenten, onder meer bij ingangs- of uitgangscontroles. 
De wet bepaalt de voorwaarden met betrekking tot deze controles.

Wat betekent de nieuwe wet private 
veiligheid voor de burger?

Toegangscontrole
Bij het toezicht op en de controle van perso-
nen kunnen bewakingsagenten aan de toe-
gang van de plaats die ze bewaken de kledij 
en de bagage van de bezoekers controleren. 
Die controles zijn onderworpen aan een aantal 
voorwaarden:
• De controle mag enkel gericht zijn op 

het opsporen van wapens of gevaarlijke 
voorwerpen.

• Ze worden uitgevoerd op vrijwillige basis. 
Bezoekers kunnen niet verplicht worden 
zich eraan te onderwerpen, maar in dat 
geval kan hen wel de toegang geweigerd 
worden.

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

• Bewakingsagenten mogen de kledij van de 
betrokkene alleen oppervlakkig betasten. 
Dat kan enkel gebeuren door bewakings-
agenten van hetzelfde geslacht als de 
gecontroleerde persoon.

• Bewakingsagenten mogen voertuigen 
visueel controleren aan de toegang van niet 
voor het publiek toegankelijke plaatsen.

• Bij die controles mogen bewakingsagenten 
technische hulpmiddelen zoals handscan-
ners gebruiken.

Mag een bewakingsagent 
identiteitsdocumenten 
controleren?
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, beheer-
ders of specifieke genodigden tot die plaats.
Ze mogen ook identiteitscontroles doen bij de 
toegang tot de speelzalen van kansspelinrich-
tingen. 
Ze mogen dan vragen dat er een identiteitsdo-
cument (identiteitskaart, rijbewijs, …) wordt 
voorgelegd. Zodra ze de identiteit gecontro-
leerd hebben, moeten ze het identiteitsdocu-
ment teruggeven Zij mogen nooit identiteits-
documenten kopiëren, inhouden of bewaren. 

Mag een bewakingsagent 
iemand de toegang 
ontzeggen?
Bewakingsagenten mogen de toegang ont-
zeggen aan personen die:
• zich niet aan een toegangscontrole willen 

onderwerpen;
• de plaats willen betreden zonder toelating; 
• geen toegangsbewijs hebben;

• het goede verloop van het evenement  
kunnen verstoren;

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

In zo’n geval kunnen de bewakingsagenten 
de betrokkene, zonder geweld of dwang te 
gebruiken, de toegang tot de plaats verhin-
deren. Ze mogen de toegang tot een plaats 
niet weigeren of verhinderen op basis van een 
directe of indirecte discriminatie.

Mag een bewakingsagent 
iemand vasthouden?
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 con-
troleren of de persoon wapens of gevaarlijke 
voorwerpen draagt.
De bewakingsagent moet de verdachte vrijla-
ten indien de politie niet binnen de twee uur 
ter plaatse is of indien de politie laat weten 
dat ze niet ter plaatse kan komen.

Bewakingsagenten 
mogen de kledij van 

de betrokkene alleen 
oppervlakkig betasten. Dat 

kan enkel gebeuren door 
bewakings agenten van 

hetzelfde geslacht als de 
gecontroleerde persoon.
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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 wil-

len laten uitvoeren moeten dat duidelijk 
aankondigen.

• Enkel winkelinspecteurs (en dus niet de kas-
sabedienden) mogen dergelijke uitgangs-
controles 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 evenwel 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 
ingelicht 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).

Bewakingsagenten 
mogen identiteits
documenten in sommige 
gevallen controleren, 
maar nooit kopiëren of 
fotograferen.

Winkeliers die 
uitgangscontroles 
willen laten uitvoeren, 
moeten dat duidelijk 
aankondigen.
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Uniform en 
identificatiekaart
Elke bewakingsagent moet bij de 
uitoefening van zijn activiteiten goed 
herkenbaar zijn. Hij draagt een uniform 
en een zichtbare en leesbare identi-
ficatiekaart. Iedereen heeft het recht 
aan de bewakingsagent te vragen die 
identificatiekaart duidelijk te tonen.
Ook winkelinspecteurs en bodyguards 
moeten altijd houder zijn van een iden-
tificatiekaart. Winkelinspecteurs moe-
ten tijdens het uitvoeren van hun taken 
geen uniform dragen en gedurende de 
tijd dat ze in winkels klanten inspecte-
ren, ook geen identificatiekaart. Zodra 
ze een klant aanspreken, moeten ze de 
kaart wel op borsthoogte en duidelijk 
leesbaar dragen.

Fooien
Bewakingsagenten mogen geen fooien 
of andere beloningen van derden aan-
nemen. Ook niet als zij in het uitgaans-
milieu werken.

Verkoop van 
alarmsystemen
De deur-aan-deurverkoop en telefoni-
sche verkoop van alarmsystemen is niet 
langer toegelaten.
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BESAFEWet private veiligheid

Wat betekent de nieuwe wet private 
veiligheid voor de bewakingsagent  
en de bewakingssector?

Politiediensten kunnen voor het inzetten van speurhonden en technische 
middelen een beroep doen op derden.
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Nieuwe bewakings-
activiteiten
• Bewakingsagenten kunnen voortaan roe-

rende en onroerende goederen doorzoeken 
naar spionageapparatuur, wapens, drugs, 
gevaarlijke voorwerpen, explosieve stoffen 
of stoffen die voor de aanmaak van explo-
sieve stoffen kunnen worden gebruikt. Ze 
mogen die zogenaamde sweepings alleen 
uitvoeren op goederen en niet op personen.

• Bewakingsagenten mogen technische 
middelen gebruiken en bedienen die ze ter 
beschikking stellen van derden. Politiedien-
sten kunnen dus een beroep doen op de 
materiële mogelijkheden en de gespeciali-
seerde kennis van private ondernemingen. 
Voorbeelden zijn commandowagens, 
speurhonden, drones en mobiele camera-
systemen.

Installateurs van 
camerasystemen
Ondernemingen die de conceptie, 
installatie of het onderhoud of herstel-
ling van bewakingscamera’s bij derden 
doen, vallen voortaan ook onder de 
wet inzake de private veiligheid.

Drie soorten bevoegdheden

De nieuwe wet bepaalt drie soorten bevoegd-
heden: 
• Generieke bevoegdheden die gelden bij 

de uitoefening van bewaking, ongeacht 
de omstandigheden 
Onder meer de regels inzake vatting, het 
verplichte uniform, het verbod op dwang en 
geweld, de beperkingen van het dragen van 
een wapen en de regels bij het ontzeggen 
van toegang gelden voor het hele toepas-
singsgebied van de wet, ongeacht de activi-
teit of situatie waarin ze wordt uitgevoerd.

• Activiteitsgebonden bevoegdheden 
waarover een bewakingsagent alleen 
beschikt indien hij een welbepaalde 
bewakingsactiviteit uitoefent 
Bepaalde activiteiten vereisen aanvullende 
of andere bevoegdheden om de activiteit 
kwaliteitsvol en betrouwbaar te kunnen 

uitoefenen. Zo verschillen de bevoegdheden 
van een bewakingsagent die als winkelin-
specteur werkt met die van de bewakings-
agent die een geldtransport begeleidt. 

• Situationele bevoegdheden waarover 
een bewakingsagent alleen beschikt op 
specifieke plaatsen of situaties 
De situationele bevoegdheden zijn van toe-
passing op plaatsen waar een veiligheidsri-
sico aanwezig is of waar tijdelijk bijkomende 
bewakingsbevoegdheden noodzakelijk zijn 
omwille van veiligheidsredenen. Afhanke-
lijk van de plaats en situatie kan bewaking 
gewapend gebeuren, kunnen mobiele 
camera’s ingezet worden en kunnen bagage 
en voertuigen doorzocht worden. Ook het 
gebruik van detectiemiddelen om verborgen 
personen op te sporen wordt zo in welbe-
paalde omstandigheden toegestaan.
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