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Brussel, 22 november 2013 

Persbericht  
 

Meer ethiek en meer controle in de  
sector van de privé-veiligheid en 

een omkaderde uitbreiding van bepaalde bevoegdheden van 
de bewakingsagenten  

 
 
De Ministerraad heeft vandaag, in tweede lezing, het voorontwerp van wet tot wijziging 

van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, op 
initiatief van vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, 

goedgekeurd, dat tot doel heeft: 
 

- Te zorgen voor meer ethiek in de sector door hem te saneren en beter te 

controleren; 
- De veiligheid te versterken; 

- Bepaalde bevoegdheden van de bewakingsfirma’s op een redelijke manier uit te 
breiden met als doel om het politiediensten mogelijk te maken zich meer toe te 

leggen op hun kerntaken op het terrein.  
 

Deze wetswijziging is in overeenstemming met het regeerakkoord dat het volgende 

bepaalt : «De rol van alle actoren, publieke en private, inzake veiligheid zal worden 
verduidelijkt om de partnerschappen te verbeteren. Oplossingen zullen worden gezocht 

om de politie te bevrijden van bepaalde administratieve taken, maar ook van bepaalde 
operationele taken, zoals het bewaken van openbare gebouwen, gerechtsgebouwen, 
ambassades, het overbrengen van gedetineerden. Aldus zal de politie zich 

concentreren op de kerntaken zoals ze door de regering zullen worden 
geherdefinieerd». 

 
 
Het wetsontwerp wordt nu overgemaakt aan het Parlement. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



2/6 

De volgende wijzigingen zijn voorzien in het ontwerp van wet 
 

 
I. Meer ethiek in de sector van de private veiligheid via een sanering van de 

sector en een uitbreiding van het aantal controleurs 
 

A. Sanering van de sector 

 
De sector van de private veiligheid heeft te kampen met het fenomeen van de 

schijnzelfstandigheid en één van de problemen van de sector is nog steeds fraude, 
zowel de sociale als de fiscale fraude.  
 

Deze situatie werkt zeer nadelig voor ondernemingen die hun plichten naleven en 
brengt de kwaliteit van de geboden veiligheid schade toe.  

 
Aangezien het huidige vergunningsstelsel niet toelaat om deze ondernemingen te 
weren uit de private veiligheidssector, voorziet het ontwerp van wet om te voorkomen 

dat ondernemingen fraude- of omzeilingsconstructies opzetten.  
 

De voornaamste maatregelen in die zin zijn: 
 

- Het opleggen van strengere vergunningsvereisten voor 
ondernemingen die hun sociale of fiscale verplichtingen niet nakomen 
 

Er is voorzien dat een bedrijf of organisme geen vergunning of hernieuwing 
van zijn vergunning kan krijgen het fiscale of sociale schulden heeft. 

 
- Een beperking van het systeem van onderaanneming in de bewaking 

  

De bewakingsopdrachten mogen noch worden uitbesteed,  noch in onderaanneming 
worden uitgevoerd, en de uitbesteding mag niet worden aanvaard, tenzij: 

 
a) zowel de hoofdopdrachtgever als de onderaannemer een 

vergunning hebben om deze activiteiten uit te oefenen; 

 
b) er een schriftelijke overeenkomst bestaat tussen de 

hoofdopdrachtgever en de hoofdaannemer 
 
De hoofdaannemer moet in elk geval alle voorzorgsmaatregelen nemen en de nodige 

controles uitvoeren om ervoor te zorgen dat de onderaannemer en de mensen die voor 
hem werken de wet naleven. 

 
- Maatregelen opleggen tegen leidinggevenden betrokken bij een 

faillissement; 

 
De bedrijven en organismen mogen onder hun bedrijfsleiders geen  

personen zoals degene : 
 
a) voor wie de uitoefening van dergelijke functies verboden is 

krachtens het Koninklijk Besluit n° 22 van 4 oktober 1934 met 
betrekking tot het gerechtelijk verbod  voor bepaalde veroordeelden 
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en gefailleerden om bepaalde functies, beroepen of activiteiten uit 
te oefenen; 

 
b) die in de loop van de laatste vijf jaar verantwoordelijk zijn 

bevonden voor betrokkenheid bij of schulden in een bedrijf dat 
bankroet is, of waarvoor de rechtbank de verschoonbaarheid niet 
heeft uitgesproken; 

 
c) die in de loop van de laatste drie jaar betrokken waren bij een 

faillissement of die fiscale of sociale schulden hadden.  
 

- De verplichting voor de bewakingsfirma’s om een schriftelijke 

overeenkomst op te stellen met de klant om mondelinge overeenkomsten 
en dus mogelijke problemen in de sector te vermijden. 

 
 
 

B. 25 extra controleurs  
 

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, heeft zich ingezet om 
de aanwerving te bekomen van 25 extra controleurs. Dat moet er mee voor zorgen dat 

de reglementering goed wordt toegepast. De financiering daarvoor vloeit voort uit een 
verhoging van de bijdragen van de sector.  

 

Een versterking van de controles is zowel in het voordeel van de bedrijven als voor hun 
klanten. 

 
 

II. Meer veiligheid in de dancings 

 
Voortaan kan de burgemeester van de gemeente waar zich een dancing bevindt, 

beslissen dat er eigenlijk op deze plek een bewakingsdienst moet voorzien worden. 
 
Hij kan bovendien om redenen van veiligheid en na advies van de korpschef van de 

lokale politie, ook beslissen dat deze bewakingsdienst moet worden samengesteld uit 
een minimum aantal personen en dat op basis van een Koninklijk Besluit. 

 
Er was meer veiligheid nodig voor de dancings met veiligheidsproblemen aangezien de 
politiediensten vastgesteld hadden dat er op deze plaatsen een tekort of zelfs, een 

totale afwezigheid was van bewakingspersoneel die de veiligheid moet verzekeren. Dat 
zorgde voor nodeloze incidenten en tussenkomsten van de politie. De wijziging komt 

tegemoet aan deze problematische situatie. 
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III. Een omkaderde uitbreiding van de bevoegdheden van de sector van de 
private veiligheid 

 
Daartoe zijn de volgende wijzigingen voorzien:  

 
a) Bewaking op industrieterreinen 
 

Momenteel zijn er al bewakingsfirma’s aanwezig voor de bewaking van individuele 
bedrijven in bepaalde industriezones. Ze zijn echter niet bevoegd om de hele 

industriezone te bewaken en te voorkomen dat ongewenste personen binnendringen.  
 
Een nieuwe bepaling in het project zal de bevoegdheid verlenen aan de 

bewakingsfirma’s mogelijk om te hele zone te bewaken.   
 

Deze bepaling betreft industriezones waarin zich geen andere woningen 
bevinden dan deze die behoren tot de daarin gelegen bedrijven.  
 

De bewaking van die zones zal enkel mogen worden uitgevoerd wanneer deze zones 
tijdelijk of periodiek gesloten zijn voor het publiek, en dit tijdens de sluitingstijd.   

 
 

b) De bewaking van de evenementen georganiseerd door de overheid 
 
Momenteel kunnen enkel private rechtspersonen kunnen op hen een beroep doen voor 

bewaking op evenementen van uitsluitend culturele, folkloristische of sportieve aard.  
 

Er is voortaan voorzien dat publiekrechtelijke rechtspersonen, wanneer ze culturele, 
folkloristische of sportieve evenementen organiseren, ook een beroep kunnen doen op 
bewakingsondernemingen.  

Bovendien zal het voortaan mogelijk zijn voor zowel publiekrechtelijke als voor 
privaatrechtelijke rechtspersonen om een beroep te doen op bewakingsfirma’s voor 

evenementen van commerciële aard, zoals kerstmarkten, braderijen of 
rommelmarkten, wat helemaal nieuw is.  
 

c) de systematische controle bij controles in luchthavens, havens en stations 
in overeenstemming met de Europese reglementering 

 
De huidige Belgische wet laat geen systematische toegangscontrole toe zoals die 
gebeuren in bijvoorbeeld de luchthavens, om te voorkomen dat gevaarlijke objecten er 

niet worden binnengebracht zoals voorzien door de Europese regelgeving.  
 

Voortaan werken de bewakingsagenten in de luchthavens, de havens en de stations, 
waar ze systematische toegangscontroles kunnen uitvoeren zoals voorzien door de 
Europese reglementering of zelfs een door een bijzondere wetgeving.   

 
d) Een versterking van de veiligheid van het transport van cash geld  

 
Het geldtransport door banken van of naar hun klanten is een gegeven dat 
beantwoordt aan een sociale vraag (zoals bijvoorbeeld na een beleggingsgesprek ten 

huize van de klanten - oudere personen, mindervaliden, bewoners van een rusthuis, 
klanten die zich (tijdelijk) niet kunnen verplaatsen, enz.).  
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De wet van 12 maart 2012 voorzag een uitzondering, waardoor het voor banken 
mogelijk was om dergelijke vormen van geldtransport te doen zonder aan de 

verplichting te moeten voldoen om het geldtransport te beveiligen (intelligente koffers 
enzovoort…) en dat wanneer het uitgevoerd transport het bedrag van 30.000 euro niet 

overschreed.  
 
Om de situatie uit te klaren en de veiligheid te verhogen, is er voortaan voorzien dat 

geldtransport niet moet gebeuren op een beveiligde manier met de nodige 
vergunningen:  

 
a) Als het transport wordt uitgevoerd door de kredietinstellingen zelf, 

van of naar hun klanten, voor zover het enkel gaat om particulieren 

en dat de getransporteerde som niet hoger is dan 3000 euro.  
Bijgevolg en met het oog op de bescherming van het 

bankpersoneel, wordt dit type van transport beperkt tot private 
klanten en voor een vervoerde som beperkt tot 3000 euro. Boven 
dit bedrag, zal het transport moeten gebeuren op een beveiligde en 

gemachtigde manier, met een bewakingsdienst. 
 

b) Als het niet gaat om een transport van of naar klanten en de 
vervoerde som de 30.000 euro niet overschrijdt, voor zover het 

transport geen rechtspersonen betreft.  
 
Bijgevolg moet het transport van cash geld van en naar een klant 

die een bedrijf is, een handelaar of iemanddie een vrij beroep 
uitoefent, moet altijd op een beveiligde manier gebeuren, tenzij het 

gaat om opdrachten met niet-professionele doelstellingen.  
 
 

e) Uitbreiding van de bewaking tot een hele site zoals winkels in een 
ziekenhuis 

 
Momenteel is het mogelijk dat verschillende rechtspersonen actief zijn op een site, die 
voor het overige volledig beheerd wordt door één en hetzelfde bedrijf. Dat is meer 

bepaald het geval voor winkels in een ziekenhuis of cafetaria’s in een ander bedrijf.  
 

Overeenkomstig de huidige wet mogen deze plaatsen niet bewaakt worden door 
interne bewakingsdiensten van de uitbater van de site, maar door een bewakingsfirma.  
 

Voortaan voorziet het ontwerp van wet de mogelijkheid voor de interne 
bewakingsdienst van de beheerder van de veiligheid op de site om 

bewakingsopdrachten uit te voeren ten aanzien van derden – die zich bevinden 
op de site – en dat voor een beperkt aantal gevallen. Deze wijziging zal dus 
toelaten dat men in een aantal specifieke gevallen, bepaald door de Koning een beroep 

kan doen op de interne bewakingsdienst van de site.   
 

 
f) Een uitbreiding voor de activiteiten van de alarmcentrales  
 

Momenteel beslaat het beheer van de alarmcentrales alle activiteiten van opvolging 
van de signalen enkel uitgestuurd door een alarmsysteem. Deze signalen moeten 

gecontroleerd, geïnterpreteerd, geverifieerd worden of het gaat om een echt alarm, en 
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moeten de gebruiker van een bewaakt gebouw verwittigen of de contactpersoon, en 
indien nodig, de politie- en hulpdiensten, en doorgaans moeten ook de 

bewakingsagenten ter plaatse worden gestuurd die geacht worden om tussen te komen 
na een alarm.  

   
Met deze wettekst die vandaag werd goedgekeurd door de Ministerraad kunnen de 
alarmcentrales voortaan alle activiteiten uitoefenen die betrekking hebben op het 

verwerken van meldingen van alle aard. Het zal bijvoorbeeld gaan om noodoproepen 
vanuit liften, het signaleren van technische pannes, elektriciteitspannes en oproepen 

van oudere personen in nood of zieke personen.   
 
 

IV. Meer mogelijkheden voor aspirant-politieagenten 
 

 
Er bestaat vandaag een incompatibiliteit in de wet tussen het beroep van politieagent 
en die van bewakingsagent die het onmogelijk maakt zelfs voor een aspirant 

politieagent/inspecteur om de politiediensten te verlaten om te werken in de sector van 
de private veiligheid vooraleer hij een wachttijd van 5 jaar heeft volbracht. Er is een 

uitzondering voorzien op de wachttijd van 5 jaar - bedoeld om het fenomeen van de 
« blue drain » tegen te gaan - voor aspirant-politieagenten en-inspecteurs die er 

slechts vier maand opleiding opzitten hebben bij de politie en die bij de 
bewakingssector wensen te voegen. 
 

 


