Nieuwe wet Private
en Bijzondere Veiligheid
Nog betere dienstverlening
dankzij meer vertrouwen
en samenwerking

Op 8 juni 2017 werd de nieuwe wet op Private en Bijzondere
Veiligheid goedgekeurd door de plenaire vergadering in
de Kamer. Op 2 oktober 2017 werd deze tekst officieel
bekrachtigd door de koning. Centraal in de wettekst staat
de integrale veiligheidsbenadering, wat van de private
veiligheidssector een volwaardige partner maakt voor de
publieke diensten.
Deze ‘Wet Jambon’ vervangt de vorige ‘Wet Tobback’, die
dateerde van 1990. De nieuwe wet tot regeling van de Private
en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 is van toepassing
sinds 10 november 2017.
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Waarover gaat het?
De professionalisering in de private veiligheidssector is de
voorbije jaren sterk toegenomen. Bedrijven zoals G4S hebben
door specialisatie een belangrijke expertise opgebouwd op
het vlak van technologie en kennis van bewaking en beveiliging.
De mogelijkheden om de publieke veiligheidsdiensten te
ondersteunen in een geïntegreerd veiligheidsbeleid zijn
daardoor sterk toegenomen.

In het domein van de private bewaking maakte de vorige wet
een onderscheid tussen acht bewakingsactiviteiten.

De nieuwe wet telt er dertien:
1.

Statische bewaking

2.

Mobiele bewaking

3.

Waardentransport

4.

Beheer van alarmcentrales

5.

Persoonsbescherming

6.

Winkelinspectie

7.

Evenementsbewaking

8.

Bewaking uitgaansmilieu

De wet is van toepassing op:

9.

Sweeping*

¡¡ de private bewaking

11. Begeleiding van groepen verkeersveiligheid

¡¡ de veiligheidsdiensten van openbare
vervoersmaatschappijen

12. Bediening van technische middelen*

Tegelijk vond bij de politie het kerntakendebat plaats, waarbij
naar opportuniteiten werd gezocht voor meer samenwerking
met private veiligheidsdiensten, zodat deze laatste taken kunnen
overnemen die niet tot de kerntaken van de politie behoren.
De nieuwe wet houdt rekening met de huidige en
toekomstige marktontwikkelingen, en garandeert tegelijk een
adequaat toezicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de
ondernemingen binnen de private veiligheid.

¡¡ de maritieme veiligheid
¡¡ de adviesverlening inzake veiligheid
¡¡ alarmsystemen om misdrijven tegen personen of
onroerende goederen te voorkomen
¡¡ camerasystemen
¡¡ de opleidingsinstellingen van de private veiligheid

10. Vaststelling materiële feiten

13. Persoonscontrole-activiteiten,
andere dan in 6, 7 en 8*

Activiteiten met een * zijn nieuwe of verruimde
bevoegdheden sinds de invoering van de nieuwe wet.

Waarom een nieuwe wet?
De vorige wet dateerde van 10 april 1990. In die bijna 30
jaar is de visie op veiligheid en de noden van bedrijven en
organisaties sterk veranderd. Ook de technologie is sterk
geëvolueerd. Een aanpassing was dus dringend nodig.
De toon van de nieuwe wettekst is totaal anders.
De vorige wet was heel beperkend geschreven. Het
uitgangspunt was vooral wat privébewakingsbedrijven niet
mogen doen, met heel veel voorwaarden voor wat wel kan.
De wet was daardoor erg complex geworden, en creëerde
veel onduidelijkheid, met veel verschillende statuten,
opleidingen en bevoegdheden.

De wet van 2 oktober 2017 is een sterk vereenvoudigde,
meer leesbare tekst en moderniseert de private veiligheid
in ons land grondig. Ze biedt een positiever kader met
meer mogelijkheden tot samenwerking met publieke
veiligheidsactoren en meer mogelijkheden om te
beantwoorden aan de noden van ondernemingen en
organisaties.
Er is nu een ruimer werkveld waarin de private sector sterk
op preventie en ondersteuning inzet. De nadruk ligt ook
op administratieve vereenvoudiging en digitalisering, zodat
het efficiënter werken wordt voor alle betrokken partijen.
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Welke voordelen levert
dat op voor overheid,
bedrijven en organisaties?
Bewakingsondernemingen zoals G4S kunnen meer
technologische en ondersteunende taken uitvoeren
ten behoeve van politie, justitie en defensie.
Privébewakingsfirma’s mogen nu drones, commandowagens
of verplaatsbare camera’s gebruiken en samen met de
operator van de technologie ter beschikking stellen. Dan
hoeft niet elk politiekorps die investering te doen.
Of neem nu het controleren van gebouwen, sites of
containers op explosieven, gevaarlijke voorwerpen,
spionageapparatuur of zelfs drugs. Een bewakingsagent
kan met een speurhond de plaats doorzoeken: hij heeft
de kennis en ervaring. Waarom zou een politiekorps eigen
honden moeten hebben voor dat werk? Zo kunnen zij zich
meer focussen op hun kerntaken.

De nieuwe wet tot regeling
van de private en bijzondere
veiligheid betekent:
¡¡ meer mogelijke activiteiten
¡¡ meer bevoegdheden voor bewakingsagenten,
ook op het openbaar domein
¡¡ eenvoudiger beroep doen op
privébewakingsbedrijven
¡¡ meer samenwerking mogelijk met publieke
actoren

Welke bevoegdheden
hebben privébewakingsbedrijven sinds 10
november?
De wet Tobback voorzag in uniforme bevoegdheden,
ongeacht locatie, veiligheidsniveau of aard van de opdracht.
De nieuwe wet brengt meer duidelijkheid en specifieert 4
soorten bevoegdheden:
¡¡ generieke bevoegdheden die algemeen gelden
¡¡ situationele bevoegdheden op bijzondere locaties
¡¡ activiteitsgebonden bevoegdheden
¡¡ bevoegdheden op de openbare weg

1. Generieke bevoegdheden
¡¡ Systematische toegangscontrole:
• op wapens of gevaarlijke voorwerpen
• oppervlakkige betasting van personen (van hetzelfde geslacht)
• visuele controle van bagage en voertuigen

¡¡ Toegang weigeren aan:
• personen die zich niet onderwerpen aan de
toegangscontrole
• personen die zonder toelating niet publiek toegankelijke
plaatsen proberen te betreden
• personen die niet beschikken over de vereiste
toegangsdocumenten
• personen die het goede verloop van een evenement
kunnen verstoren
• personen die de veiligheid van anderen in het gedrang
kunnen brengen
¡¡ Identiteitscontrole (maar wel verbod op kopiëren of
inhouden van identiteitsdocumenten)

¡¡ Uitgangscontrole (niet systematisch):
Maar nog belangrijker is het resultaat voor bedrijven,
organisaties en de hele samenleving, namelijk een hogere
zekerheid over de kwaliteit van de veiligheidsdiensten,
de professionaliteit van de opleidingen en van de
veiligheidsscreening.

• bij het verlaten van onderneming of werkplaats
• ter voorkoming of vaststelling van de ontvreemding van
goederen
• goederen die een persoon bij zich draagt, in de
handbagage of in eenvoertuig

¡¡ Vatting:
• bij betrapping op heterdaad
• permanent toezicht tot de komst van de politie (geen
opsluiting)
• maximumtermijn: 2 uur (invrijheidsstelling als politie niet
ter plaatse komt)
• veiligheidscontrole op wapens of gevaarlijke voorwerpen
(oppervlakkige betasting van kledij of controle van
handbagage, zonder geslachtsvoorwaarde)
¡¡ Toezicht veiligheidsperimeter bij noodsituaties
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2. Situationele bevoegdheden

3. Activiteitsgebonden bevoegdheden

Privébewakingsagenten krijgen bijkomende bevoegdheden op
plaatsen waar een verhoogd veiligheidsrisico geldt, permanent
of tijdelijk door een externe dreiging.

De nieuwe wet regelt ook bevoegdheden die verband houden
met volgende activiteiten:

Over deze plaatsen gaat het:
¡ Ambassades en internationale instellingen
¡ Sevesobedrijven
¡ Luchthavens
¡ Internationale stations
¡ Nucleaire sites

¡ mobiele bewaking en interventie na alarm
¡ winkelinspectie
¡ bewaking in het uitgaansmilieu
¡ verrichting van vaststellingen
¡ beveiligd vervoer
¡ verkeersbegeleiding
¡ bediening van technische middelen

¡ Militaire domeinen
¡ ISPS-havenfaciliteiten
¡ Andere plaatsen met een bijzonder veiligheidsrisico

Bijkomende bevoegdheden op deze plaatsen:
¡ Gewapende persoonscontrole (op militaire basissen en bij
internationale instellingen en ambassades)
¡ Systematische toegangscontrole:
• op wapens of gevaarlijke voorwerpen
• doorzoeking (= ruimer dan visuele controle) van bagage
• oppervlakkige betasting van de kledij (met
geslachtsvoorwaarde)
• controle van en in voertuigen, incl. bestuurderscabines

¡ Toezicht met mobiele bewakingscamera’s
• op niet voor publiek toegankelijke plaatsen

¡ Uitgangscontrole (op plaatsen waar wapens, explosieven, nucleaire
materialen of goederen bepaald bij KB worden bewaard):

• systematische doorzoeking van handbagage
• oppervlakkige betasting van de kledij (met
geslachtsvoorwaarde)
• controle van en in voertuigen, incl. bestuurderscabines

¡ Opsporing van onbevoegden met detectiemiddelen

in kerncentrales en havenfaciliteiten (o.a. detectie van
vluchtelingen in vrachtwagens)

4. Bevoegdheden op de openbare weg
¡ Bekijken van bewakingscamerabeelden:
• vanop een bewaakte site op de omliggende openbare weg
• voor de overheid in de lokalen van de overheid en onder
functionele leiding van de politie

¡ Bewaken van afgesloten niet-bewoonde plaatsen
¡ Bewaken van industriezones
¡ Bewaken van de perimeter aan ambassades en openbare
instellingen
¡ Bewaken van de perimeter vastgesteld door de
gemeenteraad, onder volgende voorwaarden:

• niet-residentieel
• niet volledige grondgebied van de gemeente
• tijdelijk en in exceptionele omstandigheden
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De wijzigingen in een notendop
Oude wet

Nieuwe wet

Statische en mobiele bewaking
één activiteit

Statische en mobiele bewaking
nu twee verschillende activiteiten

Bescherming bij vervoer van
goederen (niet duidelijk
gespecifieerd waar)

UITBREIDING: Nu ook voor vervoer geheel of
gedeeltelijk op openbare weg

Vervoer van geld en kostbare
goederen (niet duidelijk
gespecifieerd waar)

UITBREIDING: Nu ook voor vervoer geheel of
gedeeltelijk op openbare weg

Toezicht op en controle van
personen op al dan niet publieke
plaatsen (incl. winkelinspectie e.a.)

Nu duidelijke vermelding en onderscheid
tussen evenementenbewaking, winkelinspectie
en bewaking uitgaansmilieu

Beheer van alarmcentrales

UITBREIDING: afstandscontrole van
in- en uitgangen

Nieuwe bevoegdheden

Uitvoeren van sweepings zoals zoeken naar
wapens, drugs en explosieven

Het bedienen van technische middelen zoals
drones en verplaatsbare camerasystemen
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Welke nieuwe verplichtingen hebben
bewakingsondernemingen?
Tegenover de nieuwe bevoegdheden, staan ook een aantal
bijkomende verplichtingen. De opleiding van personen die
werken voor privébewakingsbedrijven bijvoorbeeld wordt nu
strenger gecontroleerd en geëvalueerd. Voor opleidingen in het
secundair onderwijs gebeurt dat door inspectiediensten. Bij de
andere opleidingsverstrekkers zijn private certificatie-instellingen
verantwoordelijk voor de controle.

bedrijfsinformatie wordt verspreid. De wet bouwt bovendien
een aantal bijkomende garanties in. Bewakingsagenten moeten
o.a. een blanco strafregister hebben en beschikken over een
evenwichtige persoonlijkheid en een grondige zelfbeheersing.
Deze verplichtingen gelden niet enkel voor bewakingsagenten,
maar ook voor de CEO, de sales- en administratieve functies in
een bewakingsbedrijf.

Ook de discretieplicht staat nu nadrukkelijk in de wet
vermeld. Een bewakingsfirma mag geen gegevens van klanten
doorgeven aan derden, om te vermijden dat gevoelige

Al die bestaande en nieuwe verplichtingen moeten er samen
voor zorgen dat de kwaliteit van de geleverde veiligheidsdiensten
gegarandeerd is.
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