
DAB – Directie van Beveiliging

Een nieuwe visie op de vloer: 
DE BEVEILIGING



Context

• Kernbeslissing 22-12-2015

• Dubbele doelstelling:

� Vermindering van de militairen in de straten

� Gewapende beveiliging van gevoelige plaatsen

• Wet van 12 november 2017 - Wet betreffende de beveiligingsassistenten 
en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met 
betrekking tot de politie



De wet regelt in het raam die kwesties die een wettelijk beslag 
behoeven: de opdrachten van de nieuwe directie DAB, de beperkte 
politiebevoegdheden van haar personeelsleden - veelal 
beveiligingsagenten, de statutaire aspecten inclusief de regels van 
overplaatsing naar de federale politie en technische aanpassingen in 
connexe wetteksten. Vandaar een aantal autonome wetsbepalingen 
alsook veelvuldige aanpassingen van de wet op het politieambt, de wet 
op de geïntegreerde politie, de tuchtwet en de statutaire wetten van 26 
april 2002 (politie) en 28 februari 2007 en 30 augustus 2013 
(militairen). Andere bepalingen betreffen de wet van 25 februari 2003 
(veiligheidskorps van Justitie).



MEMORIE VAN TOELICHTING 

De nieuwe directie van de beveiliging zal op termijn 
een beveiligingsmacht vormen van bijna 1.600 
personen. Zij zal worden samengesteld uit 
overgeplaatste ambtenaren van het veiligheidskorps 
van de Federale Overheidsdienst Justitie, uit 
kandiderende militairen en personeelsleden van de 
naamloze vennootschap “Brussels Airport Company”, 
alsook uiteraard uit nieuwe, extern gerekruteerde 
personeelsleden.



Het nagestreefd effect

• Een betere dienst

• Een meer gerichte steun

• Tevredenheid van klanten, partners & medewerkers

• Via een nauwkeurig dienstaanbod

• Via een efficiënte en doeltreffende inzet

• = « Sterk in steun, sterk in prioriteiten »
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Federale Politie

Commissariaat-generaal (CG)

DGRDGJDGA

Voor meer informatie over de structuur van de Federale Politie:

� www.fedpol.be (tab « Over ons »)

Directie van de wegpolitie

Directie van de spoorwegpolitie

Directie van de scheepvaartpolitie

Directie van de luchtvaartpolitie

Directie van operaties inzake bestuurlijke 

politie (DAO)

Hondensteun

Luchtsteun

Openbare veiligheid

Bescherming (Koninklijk Paleis en SHAPE)

Beveiliging (DAB)

Verbindingswegen

Gespecialiseerde steun



Directie van Beveiliging (DAB)

• Nieuwe Directie van DGA

• GESPECIALISEERDE GEWAPENDE BEVEILIGINGSOPDRACHTEN van 
plaatsen, infrastructuren en dispositieven

� ≠ Gespecialiseerde bescherming -> personen

• ± 1600 FTE alle kaders samen



In de nieuwe directie zullen dus hoofdzakelijk “beveiligingsagenten”

werkzaam zijn: een nieuwe graad met beperkte

politiebevoegdheden, op maat van de toekomstige

beveiligingsopdrachten van de directie DAB.

Nieuwe graden van Beveiligingsagent en -assistent van politie

(BAGP & BASP + 8 BCSP)



Opdrachten van DAB (1)

• Beveiliging van de 6 nucleaire sites van klasse 1:

� Nucleaire Site Tihange

� Nucleaire Site Fleurus

� Nucleaire Site Dessel/Mol/Geel

� Nucleaire Site Doel

• Beveiliging van de luchthaven Brussel-Nationaal

• Politie van hoven en rechtbanken, en overbrenging van gevangenen



Opdrachten van DAB (2)

• Beveiliging van nationale, internationale en Europese instellingen

• Beveiliging van de infrastructuren van de SHAPE en van de Koninklijke 
Domeinen en Paleizen (Optimalisering van de operationele capaciteit)

• MAAR behoud van de specifieke detacheringen: koninklijke paleizen en domeinen, 
SHAPE

• Protocollaire escortes & punctuele en subsidiaire beveiligingsopdrachten 
van politionele dispositieven (via onze reserve)



Organisatie principes

• Vloereenheid = leidingseenheid

• EEN unieke en centrale directie (Brussel) 

• 1ste lijn capaciteit, ops omkadering, steun voor het beheer in de 
eenheden (19)
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Verdeling van de globale capaciteit
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Beveiliging van de nucleaire sites

• Het herstellen van de openbare orde in geval van incidenten in de 
installaties

• Het aanhouden van de daders van de veiligheidsincidenten en hun 
terbeschikkingstelling aan de bevoegde gerechtelijke overheden

• Het beschermen van personen, installaties en goederen



Beveiliging van de luchthaven Bru-Nationaal

• Het verzekeren van beveiligingspatrouilles (Terminal, Landside en Airside)

• Het tussenkomen bij incidenten met passagiers (Landside, Airside en aan 
boord van vliegtuigen)

• Het beveiligen van de waardentransporten (Airside)



Politie van hoven en rechtbanken, en 
overbrenging van gevangenen

• Het verzekeren van de politie van hoven en rechtbanken evenals de 
wacht van de gevangenen bij hun verschijning voor de gerechtelijke 
overheden

• Het verzekeren van de overbrenging van en het toezicht op de 
gevangenen en minderjarigen tussen de gevangenissen, de hoven en 
rechtbanken, de verschillende instellingen, ook om medische of 
humanitaire redenen

• Het uitvoeren van dwingende maatregelen



Beveiliging van de kritieke infrastructuren

• Het verzekeren van de beveiliging van bepaalde ambassades

• Het verzekeren van de beveiliging van nationale, internationale en 
Europese instellingen

• Het verzekeren van beveiligingspatrouilles tussen de nationale, 
internationale en Europese instellingen



Gewone plaats van werk (GPW) (2)

• Politie van hoven en rechtbanken, en overbrenging van gevangenen

� In functie van het arrondissement:

� Brussel

� Leuven

� Waals-Brabant

� Luik

� Eupen

� Luxemburg

� Namen

� Henegouwen

� Antwerpen

� Limburg

� Oost-Vlaanderen

� West-Vlaanderen



Gewone plaats van werk (GPW) (3)

• Beveiliging van de kritieke infrastructuren:

� Kwartier DWDH : Ruiterijlaan 2 - 1040 ETTERBEEK

� Kwartier Geruzet : Luchtmachtlaan, 10 – 1040 ETTERBEEK



Competenties (1)

• Betreden van publiek toegankelijke plaatsen (26§1 WPA)

• Personen tegenhouden in geval van heterdaad

• Gebouwen doorzoeken (27 WPA)

• Veiligheidsfouillering (28 WPA)

• Voertuigen doorzoeken (29 WPA)

• Bestuurlijke inbeslagneming (30 WPA)

• Bestuurlijke aanhouding (31 WPA)



Competenties (2)

• Identiteitscontrole (34 WPA)

• Gebruik van geweld (37 WPA)

• Personen boeien (37bis WPA)

• Gebruik vuurwapens (38 WPA)

• Bijstand vorderen (42 WPA)

• Informatiebehandeling/Persoonlijke gegevens

• Gekwalificeerd agent (Art. 3 Verkeersregels)



Visie van DAB

Menselijke beheer van middelen versus beheer van de menselijke middelen

Des mensen in het middel van onze visie

binnen de organisatie

buiten de organisatie

Gebaseerd op verschillende waarden

integriteit

respect voor iedereen

klanten gericht

loyauteit

Imago van de directie



Profiel BAGP

•Geen diploma vereist

•De Belgische nationaliteit hebben

•De burgerlijke en politieke rechten bezitten

•Minstens 17 jaar zijn

•In het bezit zijn van een rijbewijs B

•Tweetaligheid is een voordeel

•Elke weerhouden kandidaat zal een opleiding volgen van 6 maanden.

•Na twee jaar ervaring krijgen alle beveiligingsagenten
de kans om Inspecteur van politie te worden. 



Gelinkt aan de recente regelgeving ter facilitering van de sociale

promotie van “agent” naar “inspecteur” (zie KB 28 september 2016

en MB 28 september 2016), zal dit gradueel bijdragen tot meer

diversiteit in de politierangen. Samen met de passerelle voor

militairen worden middels dit voorontwerp derhalve twee andere

specifieke items uit het Regeerakkoord vorm en inhoud gegeven.



Gewenst profiel : Sterktes

• Zin voor dialoog en onderhandeling

• Klantgerichtheid

• Kritisch denken

• Respect voor anderen

• Moed



Gewenst profiel : vaardigheden

• Betrokkenheid

• Persoonlijk engagement

• Perfectionisme

• Doorzettingsvermogen

• Autonomie

• Waakzaamheid

• Integriteit



Selectieprocedure

De selectieproeven bestaan uit:

(1) een proef die toelaat de noodzakelijke cognitieve vaardigheden te

beoordelen;

(2) een persoonlijkheidsonderzoek met aan het ambt aangepaste

selectietechnieken;

(3) een fysiek-medisch onderzoek;

(4) een selectiegesprek met een selectiecommissie;

(5) het onderzoek van het dossier door de deliberatiecommissie;

(6) de kandidaat maakt eveneens het voorwerp uit van een onderzoek

van de omgeving en van de antecedenten



Contactpunt

Als u nog vragen hebt :

www.jobpol.be

DGA.DAB@police.belgium.eu





Dank u voor uw aandacht


