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DOELSTELLINGEN wet
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Meer activiteiten
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Vroeger en nu
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WPV 1990

8 bewakingsactiviteiten

WPV 2017

13 bewakingsactiviteiten



Vroeger en nu – nieuwe activiteiten
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WPV 1990 WPV 2017

Doorzoeken van roerende of onroerende goederen naar 

spionageapparatuur, wapens, drugs, explosieve stoffen, stoffen die 

voor de aanmaak van explosieve stoffen kunnen aangewend worden 

of andere gevaarlijke voorwerpen (sweeping);

Praktijkvoorbeelden:



Vroeger en nu – nieuwe activiteiten
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WPV 1990 WPV 2017

De bediening van de door de Koning bepaalde technische middelen die met 

het oog op het verzekeren van de veiligheid aan derden ter beschikking 

worden gesteld;

Praktijkvoorbeelden:



Vroeger en nu – vernieuwde terminologie 

persoonscontrole
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WPV 1990

Toezicht op een 

controle van 

personen met het 

oog op het 

verzekeren van de 

veiligheid op al dan 

niet voor het publiek 

toegankelijke 

plaatsen 

(persoonscontrole);

WPV 2017
o Winkelinspectie

o Elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en 

controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en 

vlot verloop van evenementen, verder genoemd ‘evenementenbewaking’; 

o Elke vorm van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek in 

plaatsen, behorend tot het uitgaansmilieu, verder genoemd ‘bewaking 

uitgaansmilieu’;

o Het toezicht op en de controle van personen met het 

oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet

publiek toegankelijke plaatsen.



Betrouwbaar en 

opgeleid personeel
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Betrouwbaar personeel

BETROUWBAAR

� Blanco strafregister

� Correct geregistreerd in Rijksregister

� Integer + respect voor democratische waarden

� Geen banden met crimineel milieu

JUISTE ATTITUDE

� Evenwichtige persoonlijkheid

� Respect voor medeburgers

� Zelfbeheersing en incasseringsvermogen
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Juiste competenties 

� Modernisering opleidingen:

� Nieuw: 

� Profiler, x-ray operator, beeldanalist, bewaker nucleaire sites

� Commerciële medewerkers

� BVBO onderschrijft het groeipad voor de 

opleidingsinspanningen in het kader van de wet werkbaar en 

wendbaar werk

� In 2016: BVBO-opleidingsinstellingen verstrekten 560.000 

lesuren aan bewakingspersoneel
10



Meer bevoegdheden
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Vroeger en nu

12

WPV 1990

Uniforme bevoegdheden, 
ongeacht locatie, 
veiligheidsniveau of aard 
van de opdracht

WPV 2017

• GENERIEKE BEVOEGDHEDEN –
algemeen geldend 

• SITUATIONELE 
BEVOEGDHEDEN – bijkomend 
aan de generieke 
bevoegdheden 

• BEVOEGDHEDEN OPENBARE 
WEG 



Generieke bevoegdheden

13

WPV 2017

� TOEGANGSCONTROLE

� TOEGANG WEIGEREN / ONTZEGGEN

� IDENTITEITSDOCUMENTEN LATEN 

VOORLEGGEN

� Verbod op inhouden

� UITGANGSCONTROLE

� Cfr CAO

� VATTING

� Bij betrapping op heterdaad

� Max. 2u

� VEILIGHEIDSCONTROLE 

� Bij vatting

� TOEZICHT GRENS VEILIGHEIDSPERIMETER

� Bij noodsituaties 

� Waar?

Niet publiek OF publiek gedeelte van een 

plaats 

� Systematisch

� Vormen

� Oppervlakkige betasting &        &

Handscan

� Visuele controle van bagage  

� Toegang niet publiek toegankelijke plaats: 

visuele voertuigcontrole

� Wapens of gevaarlijke voorwerpen

� Zonder voorafgaande toestemming burgemeester



Generieke bevoegdheden 
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WPV 2017

� TOEGANGSCONTROLE

� TOEGANG WEIGEREN / ONTZEGGEN

� IDENTITEITSDOCUMENTEN LATEN 

VOORLEGGEN

� Verbod op inhouden

� UITGANGSCONTROLE

� Cfr CAO

� VATTING

� Bij betrapping op heterdaad

� Max. 2u

� VEILIGHEIDSCONTROLE 

� Bij vatting

� TOEZICHT GRENS VEILIGHEIDSPERIMETER

� Bij noodsituaties 

� Diefstalpreventie

� Niet systematisch



Situationele bevoegdheden
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WPV 2017

� PERSOONSCONTROLE – GEWAPEND

� Militaire basissen en internationale 
instellingen / ambassades 

� TOEGANGSCONTROLE

� TOEZICHT DMV MOBIELE 
BEWAKINGSCAMERA’S

� UITGANGSCONTROLE

� Plaatsen met wapens, explosieven of 
nucleaire materialen

� Systematisch

� Oppervlakkige betasting + doorzoeking

bagage + controle en doorzoeking van 
voertuigen (incl bestuurderscabines)

� OPSPORING ONBEVOEGDEN DMV 
DETECTIEMIDDELEN

� Kerncentrales en havenfaciliteiten

WAAR?

� Ambassades en internationale 

instellingen (KB)

� Seveso bedrijven 

� Luchthavens

� Internationale stations

� Nucleaire sites

� Militaire domeinen

� ISPS - Havenfaciliteiten

� Systematisch
� Vormen:

� Oppervlakkige betasting           & 

� Doorzoeking bagage

� Toegang niet publiek toegankelijke 
plaats : Controle en doorzoeking van 
voertuigen, incl. bestuurderscabines

� Wapens of gevaarlijke voorwerpen

� Plaatsen met bijzonder veiligheidsrisico -

specifiek aangeduid per KB - voor 

welbepaalde situationele bevoegdheden



Situationele bevoegdheden
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WPV 2017

� PERSOONSCONTROLE – GEWAPEND
� Militaire basissen en internationale 

instellingen / ambassades 

� TOEGANGSCONTROLE

� TOEZICHT DMV MOBIELE 
BEWAKINGSCAMERA’S

� UITGANGSCONTROLE
� Plaatsen met wapens, explosieven of nucleaire 

materialen

� Systematisch

� Oppervlakkige betasting + doorzoeking
bagage + controle en doorzoeking van 
voertuigen (incl bestuurderscabines)

� OPSPORING ONBEVOEGDEN DMV 
DETECTIEMIDDELEN
� Kerncentrales en havenfaciliteiten

� Niet publiek 
toegankelijke 
plaats

� Conform 
camerawet : 
Plaatsen waar 
niemand geacht 

wordt aanwezig 
te zijn



Bevoegdheden openbare weg
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WPV 2017

� BEKIJKEN VAN BEWAKINGSCAMERABEELDEN 

(real time)

� BEWAKING VAN AFGESLOTEN NIET-

BEWOONDE PLAATSEN

� BEWAKING VAN INDUSTRIEZONES ZONDER 

BEWONING (behalve conciërgerie)

� BEWAKING VAN PERIMETER AMBASSADES 

EN OPENBARE INSTELLINGEN

� BEWAKING VAN GEMEENTELIJKE PERIMETER 

– voorwaarden: 

� Niet hoofdzakelijk residentieel

� Niet volledige grondgebied van de gemeente

� Tijdelijke en exceptionele omstandigheden 

� Vanop een bewaakte site op de 

omliggende openbare weg

� Voor de overheid in de lokalen 

van de overheid en onder leiding 

van de politie (= in aanwezigheid 

van de politie)

� Incl. persoonscontrole

� Braderijen, (sportieve) evenementen, 

markten, festiviteiten, winkelstraten 

(koopzondagen), … 



Minder Kafka
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Minder Kafka in de wet 

� Verdwijnen van het activiteitenverslag

� Versoepeling toegangscontrole

� Verbod systematiek opgeheven

� Verdwijnen toestemming burgemeester

� Toegangscontrole mogelijk op elke plaats 

� Verbod inmenging politieke conflicten minder stringent 

� Versoepeling specialiteitsbeginsel 

� Kafka-loze uitvoeringsbesluiten : digitalisering, only once

principe, toegang tot overheidsdatabanken
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Partnerschap 

Integrale Veiligheid

20



Publiek-Private Samenwerking in Integrale 

Veiligheid

Verruimde mogelijkheden tot partnerschap met publieke

veiligheidsactoren – enkele concrete voorbeelden :

� Defensie : bewaking kazernes

� Politie : 

� bewaking internationale instellingen; 

� bekijken camerabeelden openbaar domein; 

� inzet veiligheidsapparatuur met bediening zoals drones, commandoposten; 

� vrachtwagensluis; 

� ondersteuning DAB op bv nucleaire sites, justitiepaleizen

� Justitie & Welzijn : 

� begeleiding deurwaarders (Kerntakendebat), 

� Electronisch Toezicht, 

� bewakingstaken FPC’s …

� Lokale besturen : beveiliging gemeentelijke perimeter; 

incidentperimeter
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Conclusie
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Conclusie
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WPV 2017

� Beroep doen op de private
sector wordt eenvoudiger
dankzij
� Minder kafka;

� Toegenomen duidelijkheid 
omtrent bevoegdheden;

� Opschaling naar 
veiligheidsniveaus.

� Beroep doen op de private
sector betekent inschakelen in
een totaalconcept aan
dienstverlening.

Voorbeeld: G4S Level IV Secure Truck Parking

Vraag: nood aan beveiligde snelwegparking niveau 4. Criteria:

Hekwerk + CCTV Beveiligde toegang

Real time monitoring Reservatie mogelijkheden 

Snelle respons bij incidenten Registratie van voertuigen   

en chauffeurs  

Oplossing: geïntegreerde oplossing, op basis van het G4S atlas 
platform

� Beveiligde toegang: individuele identificatie van iedere chauffeur 

(code + foto)

� ANPR 

� Remote interventies en virtuele controlerondes (camera’s)

� Helpdesk 

� Cash beheer 

� Installatie van systemen en software

� Beperkte menselijke interventie

� Ruimte voor integratie van nieuwe technologie 



Keuze onderneming: waarop letten?

� Vergunning? (documenten, website: vigilis)

� Vrij van sociale/fiscale schulden? (website: 

checkinhoudingsplicht)

� Sociale verplichtingen inzake tewerkstelling?

� Veiligheidsmachtiging?

� Kwaliteitslabel (Secure Quality Label)
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Contact
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Contact

Jean-Paul Van Avermaet

Voorzitter BVBO 

Managing Director G4S

jean-paul.vanavermaet@be.g4s.com

Jan Cappelle

CEO BVBO

jan.cappelle@bvbo-apeg.be
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