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Context ontwerp nieuwe wet

Regeerakkoord van 9 okt. 2014

“De reglementering van de private veiligheid zal 
geëvalueerd worden. Op basis van deze evaluatie zal  
gewerkt worden aan nieuwe en vereenvoudigde 
wetgeving waarbij bepaalde taken die niet tot de 
kerntaken van de politie behoren kunnen worden 
uitgevoerd door private veiligheidsdiensten. Dit in iatief 
zal rekening houden met het kerntakendebat van de 
politiediensten.”



Context ontwerp nieuwe wet

• Februari – augustus 2015 : evaluatie

• Nieuwe wet ipv wijziging

• 23 maart 2017: goedkeuring ontwerp na 
advies Raad van State en 2 e lezing door 
Ministerraad

• Neerlegging in Parlement

• Doel = stemming voor zomerreces 2017



Krachtlijnen en opportuniteiten (1/2)

• Leesbare wet met duidelijke structuur

• Kaderwet
- Basisregels met uitvoering in besluiten
- Uitwerking specifieke bevoegdheden

• Private veiligheidssector = volwaardige 
partner in het veiligheidsgebeuren

• Aanpassing aan huidige markt en toekomstige 
ontwikkeling



Krachtlijnen en opportuniteiten (2/2)

• Nieuwe taken en bevoegdheden

• Strikte overheidscontrole

• Kwaliteits- en betrouwbaarheidsgaranties 
inbouwen
- Screening
- Minimumnormen
- Opleidingsvereisten



Nieuwe vs huidige regelgeving: 

TOEPASSINGSGEBIED

• Private bewaking
• Alarmen en alarmsystemen
• Adviesverlening inzake veiligheid
• Veiligheid openbare vervoersmaatschappijen
• Maritieme veiligheid
• Opleidingsinstellingen

• Nieuw : camerasystemen
• Niet ingesloten : slotenmakers



Nieuwe vs huidige regelgeving:

ACTIVITEITEN (1/2)

Ontwerp voorziet 13 bewakingsactiviteiten

• Goederenbewaking 
⇒statische en mobiele bewaking
• Persoonscontrole
⇒winkelinspectie; evenementenbewaking; 

uitgaansmilieu en restcategorie
• Bodyguarding
• Waardentransport



Nieuwe vs huidige regelgeving:

ACTIVITEITEN (2/2)

• Verrichten materiële vaststellingen
• Verkeersbegeleiding

• Nieuw : SWEEPINGS
• Nieuw : BEDIENING TECHNISCHE MIDDELEN

• Niet meer onder regelgeving: begeleiding 
uitzonderlijk vervoer



Nieuwe activiteit SWEEPINGS

- Preventief doorzoeken van roerende of 
onroerende goederen naar bv. wapens, drugs, 
spionageapparatuur of explosieven

- NIET op personen, enkel op goederen

- Geen razzia’s

- Nieuwe activiteit : tot voor kort voorbehouden 
aan de politiediensten



Nieuwe activiteit BEDIENING TECHNISCHE 

MIDDELEN

• “Het besturen van technische middelen met een 
veiligheidsoogmerk die aan derden ter 
beschikking worden gesteld”

• Typevoorbeelden: 
inzetten drones, commandowagens, speurhonden, 
mobiele camerasystemen in opdracht van politie, 
defensie of gemachtigde derden

• Onder regie /supervisie opdrachtgever

• Tegemoetkoming trend



Nieuwe vs huidige regelgeving:

BEVOEGDHEDEN

1. GENERIEKE bevoegdheden
⇒gelden bij de uitoefening van bewaking 

ongeacht de omstandigheden

2. ACTIVITEITSGEBONDEN bevoegdheden
⇒bevoegdheden waarover een bewakingsagent 

enkel beschikt indien hij een bepaalde 
bewakingsactiviteit uitoefent



Nieuwe vs huidige regelgeving:

BEVOEGDHEDEN

3. SITUATIONELE bevoegdheden (Nieuw )
⇒bevoegdheden waarover een bewakingsagent

enkel beschikt op specifieke plaatsen of in 
specifieke situaties

• Bepaalde plaatsen die permanent aan een
bijzonder veiligheidsrisico onderhevig zijn

• Plaatsen die, ingevolge een externe oorzaak, 
tijdelijk aan een bijzondere dreiging onderheving
zijn



Overheidstoezicht

• Adequaat toezicht op kwaliteit en 
betrouwbaarheid, met nadruk op screening en 
opleiding

• Screening : toegang tot sector verbonden aan 
strenger en aangepast profiel 

• Opleiding : aangepaste functieprofielen en 
vereiste competenties



Meer informatie – stand van zake

www.besafe.be

www.vigilis.be


