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Inleiding 
Private bewaking wordt doorgaans gelijk gesteld met dienstverlening van bewakingsonder-
nemingen1. Daarover is al heel wat gepubliceerd. Slechts af en toe lees je dat bewaking ‘ten eigen 
behoeve’ ook bestaat. Zo ontstaat de indruk dat interne bewakings- en veiligheidsdiensten2 een 
voetnoot zijn in de private bewakingssector. Dat beeld klopt niet. Ik ben student bachelor 
maatschappelijke veiligheid aan het KATHO. Tijdens mijn stage bij de Nationale Bank van België3, en 
werkende met de steun van PSA4, heb ik onderzoek gedaan naar de private bewaking ‘ten eigen 
behoeve’. Dit onderzoek vormt de basis voor mijn bachelorproef.  

Ik behandel echter niet de volledige bewaking ‘ten eigen behoeve’ in deze bachelorproef. Enkel de 
interne bewakingsdiensten wordt uitvoerig besproken. Het openbaar vervoer organiseert ook 
bewaking 'ten eigen behoeve': dit zijn de veiligheidsdiensten (en geen interne bewakingsdiensten). 
De veiligheidsdiensten hebben ook meegewerkt aan enquêtes en interviews in het kader van deze 
bachelorproef. Omdat de kwalitatieve studie naar de veiligheidsdiensten ons te ver zou leiden in 
deze bachelorproef, heb ik deze behandeld in een aparte paper over de veiligheidsdiensten van het 
openbaar vervoer. Er worden wel enkele statistische gegevens over de veiligheidsdiensten 
opgenomen in deze bachelorproef. De term ‘bewaking ten eigen behoeve’ zal wel enkele keren 
gebruikt worden als containerbegrip voor interne bewaking en veiligheidsdiensten. 

De sector private veiligheid is belangrijk in onze maatschappij. Zij neemt taken over van de politie 
zodat deze haar kerntaken kan uitvoeren. Daardoor wordt de bevolking bijna dagelijks 
geconfronteerd met private veiligheid, zoals bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten van de openbare 
vervoersmaatschappijen.  

Op www.vigilis.be vindt u een lijst met 173 interne bewakings- en veiligheidsdiensten. Er wordt 
aangenomen dat de private bewaking in België ± 18.000 mensen tewerk stelt en daarvan zijn er naar 
schatting 20% interne bewakings- en veiligheidsagenten. Terloops, de Politie is ruim dubbel zo sterk: 
39.000 mannen en vrouwen. 

Het publiek kent bewaking “ten eigen behoeve” niet of onvoldoende. De burger heeft recht op 
informatie, in het bijzonder mag de burger o.a. weten wie deze bewaking organiseert, hoe je er mee 
in contact treedt en welke middelen de bewakingsdiensten 'ten eigen behoeve' inzetten. Over de 
bewakingsondernemingen, welke lid zijn van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen 
(BVBO), is er dergelijke informatie wel beschikbaar. De leden van BVBO zijn wel vooral de 'grote 
ondernemingen' die bewakingsdiensten verkopen aan klanten en deze niet organiseren ten eigen 
behoeve. De BVBO5 publiceert regelmatig informatie, onder andere activiteitenrapporten en andere 
statistische informatie. PSA6, de vereniging van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten in 
België, heeft dergelijke informatie helemaal niet of slechts heel fragmentarisch en kan deze dus ook 

                                                           
1 Particuliere ondernemingen die werken voor derden (leveren bewakingsdiensten aan klanten) 
2 Eigen bewakingsdienst van een bedrijf/organisatie/instelling, werkt niet voor derden 
3 http://www.nbb.be/ 
4 PSA, vereniging van de interne bewakings- en veiligheidsdiensten in België 
5 http://www.apeg-bvbo.be 
6 http://psavzw.be/ 
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niet  vrijgeven. Voor de geïnteresseerde burger zou het dus positief zijn indien het ook een goed en 
juist beeld krijgt van de bewaking 'ten eigen behoeve'.  

PSA, de vereniging van de interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten in België, beschikt wel 
over enige informatie betreffende haar leden. Deze informatie is echter vrij beperkt. De leden van 
PSA zijn bijna uitsluitend in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd7. Dit wil 
zeggen dat PSA over praktisch geen informatie beschikt over interne bewaking in het Waals Gewest. 
In mijn onderzoek betrek ik het hele land, dus ook het Waalse Gewest, waarbij ik hoop een beter 
beeld te krijgen in de 'bewaking ten eigen behoeve' daar. Mijn doelstelling is dus: een beter zicht 
verkrijgen van de interne bewakingsdiensten in België, en de voor- en nadelen van ’interne 
bewaking' te bespreken. 

Probleemstelling 
 

De burger heeft zowel behoefte aan veiligheid als aan de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer. Het belang van security en privacy blijkt uit het feit dat deze twee rechten in de 
grondwet en in internationale verdragsregels zijn erkend. Hoe het evenwicht of de combinatie van 
beide soms tegenstrijdige rechten garanderen is een ander verhaal. Private bewaking, en dan vooral 
de 5 e bewakingsactiviteit ‘toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van 
de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen’8, waarborgt en bedreigt tegelijk de 
rechten van de burgers.9101112 

Het is algemeen bekend dat bewakingscamera’s de privacy kunnen bedreigen131415. Een camera is 
echter slechts een toestel waarmee men op afstand (en ongemerkt) iemand kan gadeslaan. Met de 
5e bewakingsactiviteit ‘toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de 
veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen’ registreert een bewakingsagent ongeveer 
hetzelfde als een camera (opmerking: met dat verschil dat beelden van een camera kunnen 

                                                           
7 Arcelor Mittal Liège is het enige lid van PSA dat in het Waalse gewest is gevestigd 
8 Artikel 1, lid 1, Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 
9 Belgische privacywetgeving 
Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte 
van de verwerking van persoonsgegevens. Gecoördineerde versie (januari 2006). 
Koninklijk besluit van 13 februari 2001 ter uitvoering van de wet van 8 december 1992 
tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens (Staatsblad 13 maart 2001). 
10 Grondrechten 
Ethische perspectieven, KU Leuven, 10 (2000) 4, p. 236 - 242 
Het personalisme van Bernard Edelman; Toon Vandevelde (Centrum voor Economie en ethiek & Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte) 
11  Liga Mensenrechten recht op privacy 2002 
12  Veiligheid en grondrechten - De Hert P 
13  Daarom bepaalt de camerawet van 21 maart 2007 dat wie een bewakingscamera plaats, dit moet aangeven 
aan de Privacycommissie (CBPL) zie ook Jaarverslag 2010 van de Privacycommissie 
14 Jaarverslag privacy commissie 2010, http://www.privacycommission.be/nl/static/pdf/annual-
reports/jaarverslag_2010_cbpl_nl.pdf 
15 Het Laatste Nieuws, 18-4-2012, “200.000 camera’s houden ons in het oog” 
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opgenomen en gewist worden, terwijl je niet weet hoe lang en hoe precies het geheugen van een 
bewakingsagent de beelden bijhoudt). Tijdens de opleiding leert een bewakingsagent personen 
observeren om deze te herkennen (aan gelaatstrekken, lichaamsbouw, manier van bewegingen, 
taalgebruik, accent, enz. .) en het gedrag te analyseren (rustig / gejaagd, vlot / stroef, geloofwaardig / 
verdacht, bedreigend / geruststellend, etc.). Dat kan iemand natuurlijk ook als die geen 
bewakingsagent is – het verschil is dat dit behoort tot de taak van een bewakingsagent en hij 
daarenboven de tijd heeft om dit uitgebreid te doen (een volle werkdag lang) en daarbij ook nog 
vaak iemands persoonsgegevens opvraagt (identiteitskaart laat voorleggen) en over hulpmiddelen 
beschikt (zoals camera’s en beeldrecorders, historische data met tijdsregistratie op bepaalde 
plaatsen, een intern aangelegd bestand met nummerplaten van voertuigen, etc.). 

Een professionele bewakingsagent houdt toezicht op de mensen en controleert hen met een 
geoorloofd doel: hij let er op dat ze geen dreigend gevaar vormen voor de omgeving of het goede 
verloop van een activiteit (bv. festival, vlucht met vliegtuig, bezoek aan bankkantoor). Hij mag letten 
op een verborgen wapen of alcohol- / drugsintoxicatie en nog andere uiterlijke kenmerken (bv. is de 
persoon stijlvol gekleed om in een VIP-tent binnen te gaan?). 

Denk maar aan de winkelinspecteur die het cliënteel stiekem beloert om wel zeker te zijn dat ze geen 
winkeldief zijn. Zie ook de ‘operatoren alarmcentrales’ die camerabeelden bekijken, en nagaan of 
iemand bv. in een station of shoppingcenter geen zakkenroller of sluikstorter is. Wat denkt u van de 
portier aan een danscafé die op basis van uiterlijke kenmerken of gedrag mensen de toegang 
verbiedt. Vooraleer men op een vliegtuig stapt, of de concertweide van een festival betreedt, wordt 
de handbagage doorzocht. Het zijn bewakingsagenten die telkens opnieuw een beetje geweld 
aandoen aan ieders recht om ongemerkt en onbespied door het leven te gaan. Dat is immers het 
recht op privacy161718; het is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. Van 
Dale omschrijft privacy als de persoonlijke vrijheid, het ongehinderd, alleen, in eigen kring of met een 
partner ergens kunnen vertoeven; gelegenheid om zich af te zonderen, om storende invloeden van 
de buitenwereld te ontgaan, een toestand waarin een mens er zeker van is dat zonder zijn 
toestemming zo weinig mogelijk andere mensen zich op zijn terrein zullen begeven. Dat betekent dat 
we zelf bepalen wie welke informatie over ons krijgt. Het is de wens onbespied en onbewaakt te 
leven. 

De bewakingsagent dringt echter niet zonder reden binnen in de persoonlijke levenssfeer, hij doet dit 
met het doel de veiligheid - ieders veiligheid - te dienen. Bij ‘ieders veiligheid’ kan echter wel een 
kanttekening geplaatst worden. De reguliere politie dient uitsluitend het algemeen belang en moet 
verantwoording afleggen aan een democratisch verkozen overheid, met name over haar prioriteiten 
en het gebruik van middelen. De bewakingsonderneming en de interne bewaking (die ‘ten eigen 
behoeve’ werkt) kan soms ook andere belangen dienen, maar moet niet aan een democratisch 
verkozen overheid verantwoorden wiens belang zij dient. De prioriteiten en de middelen van de 
bewaking worden bepaald door de opdrachtgever: dit is een bedrijf, bestuur, organisatie of instelling 
welke andere belangen voor ogen mag hebben (bv. private belangen of groepsbelangen) welke niet 

                                                           
16 http://www.privacycommission.be/nl/in_practice/recht-op-afbeelding/ 
17 http://www.jongerengids.be/large/meer-lezen/recht-op-privacy35.aspx 
18 http://www.mensenrechten.vormen.org/index3.php/tab/recht/recht/privacy 
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noodzakelijk dezelfde zijn als ‘het algemeen belang’. Het is om die reden dat er specifieke wetgeving 
in het leven is geroepen om deze beroepen te reglementeren. Dit heeft als gevolg dat een 
bewakingsagent niet meer rechten heeft dan een gewone burger.19 De bewakingsagent heeft geen 
politiebevoegdheden. In de regel treedt een bewakingsagent op voor rekening van diegene die het 
genot heeft over goederen, die een locatie beheert of die een activiteit uitbaat. Bij zijn optreden kan 
de bewakingsagent zich beroepen op de dezelfde rechten en de plichten als deze waarover zijn 
opdrachtgever beschikt. Niet meer en niet minder. Bewakingsagenten kunnen dan ook geen andere 
handelingen stellen dan deze die ieder burger ook mag stellen en de bevoegdheden die uitdrukkelijk 
voorzien zijn in de bewakingswet. Soms wordt aangevoerd dat bepaalde bevoegdheden (bv 
fouilleringen) toegestaan zijn door de loutere toestemming van de betrokkene.  

Tegenover deze delicate opdracht van bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 
(‘ten eigen behoeve’), is het gepast dat deze sector van de private veiligheid aan het publiek 
verantwoording aflegt – net als een onderneming die een jaarrekening moet indienen. Grote 
bewakingsondernemingen rapporteren reeds aan het publiek in de vorm van een enquête in 
opdracht van BVBO.2021  Interne bewakingsdiensten doen dit niet of veel minder. Er wordt in dit 
verband een debat gevoerd in het Parlement (en binnen de sector private veiligheid) of het wenselijk 
is om naast de controle door de FOD Binnenlandse zaken (Directie Private Veiligheid) ook het 
Comité P of een apart comité te belasten met de controle op de bewakingsondernemingen en de 
interne bewakingsdiensten. Dit Comité P is wel reeds bevoegd voor controle op de 
veiligheidsdiensten van het openbaar vervoer en het is vragende partij voor een debat over de 
controle op de andere actoren van de private veiligheid2223. 

Ook al moet private bewaking zich niet verantwoorden zoals de reguliere politie, toch is het al te 
simplistisch om te stellen dat de politie wordt betaald met belastinggeld om het algemeen belang te 
dienen en private veiligheid wordt gefinancierd met private middelen om het private belang te 
dienen. De ‘ketenbenadering’ van Prof. Marc Cools24  stelt dat politie en private bewaking niet 
tegenstrijdig, maar integendeel complementair zijn. Volgens deze benadering zijn private veiligheid 
en reguliere politie twee schakels van dezelfde ketting, waarbij de ene de andere versterkt25. Op het 
terrein is er veel wisselwerking tussen private en publieke veiligheid – bv. voor het oplossen van 
misdaad worden beelden van private camera’s gebruikt door de politie / tot nu worden de beelden 
‘gratis’ afgeleverd, terwijl deze apparatuur en vooral de beeldverwerking zeer veel geld kost aan de 
private bewaking (bv. grote banken en winkelketens hebben een voltijdse medewerker belast met 
het kopiëren en doorsturen van opgevraagde beelden aan de politie). Dat de beelden moeten 
overgemaakt worden, kan niet betwist worden (er is vaak een bevel van het parket), maar geen 
enkele wet verplicht private personen om beelden om ‘gratis’ af te leveren (en toch gebeurt dit 

                                                           
19 http://www.tjoeten.be/?page_id=953 
20 http://www.apeg-bvbo.be/_Uploads/dbsAttachedFiles/BVBO_verslag_NL(1).pdf 
21 http://www.apeg-bvbo.be/_Uploads/dbsAttachedFiles/00-BIS2.algemene_conclusies.pdf  
22http://www.senate.be/www/?MIval=/consulteren/publicatie2&BLOKNR=25&COLL=H&LEG=3&NR=134&SUF=
&VOLGNR=&LANG=fr 
23 http://www.comitep.be/2001/Nl/2001Deel_1NL.htm 
24 Private veiligheid, Editie 2011, 3de Druk 2011, Reeks Larcier Thema Wetboeken, Prof. dr. Marc Cools 
25 Politie en Privébewaking - samen sterk, Marc Cools & Karolien Verbeiren 
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dagelijks). Dit is bv. het bewijs dat private veiligheid zich bewust is van de maatschappelijke context 
en wel degelijk mee gaat in het beeld van de ketting waarbij de schakels elkaar versterken. 

Wiens belang ‘bewaking ten eigen behoeve’ ook dient, voor de burger gaat het er echter om hoe er 
beroepshalve wordt omgegaan met zijn grondrechten. Daarom heeft het publiek er belang bij om te 
weten hoeveel bewakingsagenten er werken, voor wie, wat er gebeurt met de informatie die zij 
verzamelen, etc. Een kritisch, alert en een ‘gezond’ wantrouwig publiek is goed voor de democratie. 

Dat BVBO deze informatie wel verspreidt aan het publiek en PSA dit veel minder doet, heeft 
mogelijks een commerciële en een economische reden: 
1. Bewakingsondernemingen (dit zijn de leden van BVBO) moeten hun bewakingsdiensten 

verkopen. De leden van PSA zijn echter ondernemingen, instellingen en organisaties waarvan de 
eerste bedoeling niet ‘bewaken’ is, maar wel zorg bieden (ziekenhuizen), onderwijs geven 
(universiteiten), cultuur en erfgoed verspreiden (musea), openbaar vervoer organiseren en 
producten en diensten aanbieden, andere dan bewaking (distributie, banken en industrie). De 
leden van PSA willen wel ‘gezien’ worden, maar zij hebben er absoluut geen belang bij in de 
belangstelling te komen met hun interne bewakings- en veiligheidsdiensten. Er is dus wellicht een 
commerciële reden waarom BVBO wel en PSA geen informatie over bewaking verspreidt aan het 
publiek.  

2. Bovendien verschillen de belangen van BVBO en PSA van elkaar. Voor BVBO is bewaken een bron 
van inkomsten. Voor PSA-leden is bewaken financieel eerder een last dan een lust. BVBO 
vertegenwoordigt de bewakingsondernemingen en zij ijveren er voor om taken van de politie 
over te hevelen naar de private bewaking. BVBO wil dat de private bewaking groter wordt en 
meer omzet haalt. Bij PSA is het eerder omgekeerd. Het is voor de meeste leden van PSA vaak 
goedkoper als de politie haar kerntaken zo ruim mogelijk opvat. De taken welke de politie afstoot 
en overdraagt aan de private bewaking, worden niet meer uit de algemene overheidsmiddelen 
betaalt, maar wel door anderen (door andere besturen, instellingen, publieke of private 
ondernemingen). Deze ‘anderen’ zijn soms (maar niet uitsluitend) leden van PSA. De tweede 
reden waarom PSA de pers en publieke opinie niet opzoekt en BVBO wel, heeft dus wellicht een 
economische reden. BVBO heeft er economisch baat bij als de private bewaking groeit, terwijl de 
leden van PSA er soms wel de economisch last van dragen.        

Afgezien van de vraag of PSA er wel of geen belang bij heeft om de burger te informeren over 
‘bewaking ten eigen behoeve’, zien de leden van PSA toch wel in dat hun bewaking maatschappelijk 
relevant moet zijn. Dat is niet de eerste opdracht (de eerste opdracht is schade vermijden voor de 
werkgevers), maar PSA werkt uiteraard binnen de context van een samenleving met enerzijds 
burgers welke hun medewerker, klant, reiziger, patiënt, etc. zijn maar anderzijds ook burgers welke 
overlast en criminele feiten plegen of daar de intentie toe hebben  

Met deze beperkte informatie ging ik in oktober 2011 van start. Het was pionierswerk. Blijkbaar is er 
nooit eerder onderzoek gevoerd naar de bewaking ‘ten eigen behoeve’. Met mijn onderzoek wil ik 
dus tegemoet komen aan dit tekort van informatie.  
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Onderzoeksvragen 
De doelstelling van mijn onderzoek is het vormen van een beeld over de bewaking ‘ten eigen 
behoeve’ in België, specifiek een antwoord formuleren op de vraag waarom 
bedrijven/instellingen/organisaties kiezen voor interne bewakingsdiensten en hoe ze de bewaking 
organiseren. 

De centrale onderzoeksvraag in deze bachelorproef is: ‘Hoe organiseren 
bedrijven/instellingen/organisaties met een interne bewakingsdienst hun bewaking?’.  

Met enkele deelvragen:  

1. Waarom kiest men voor een interne bewakingsdienst? 
2. Waarom kiest men voor uitbesteding?  
3. Waarom kiest men voor de combinatie van interne bewaking met uitbesteding? 
4. Hoe gaat men interne bewaking combineren met uitbesteding? 
5. Wat zijn de uitdagingen bij zo een combinatie? 

 
Deze onderzoeksvragen bevat een aantal deelvragen die enerzijds beantwoord zullen worden via 
literatuur en anderzijds via een eigen empirisch onderzoek: 

Empirisch onderzoek 
Aangezien er bijna geen informatie voorhanden is inzake ‘bewaking ten eigen behoeve’, zal ik via een 
eigen empirisch onderzoek, via enquêtes en interviews, informatie verzamelen. Aan de hand van een 
enquête bij 53 bedrijven/instellingen/organisaties met een interne bewakingsdienst tracht ik een 
beeld te schetsen van de ‘bewaking ten eigen behoeve’ en maak ik een vergelijking met de sector van 
bewakingsondernemingen.  
 
Aan de hand van interviews 
Op basis van interviews met enkele topmannen in de security wereld (vooral leidinggevenden bij 
grote interne bewakingsdiensten), ga ik meer in de diepte na wat precies het verschil is tussen interne 
bewaking en het uitbesteden van bewaking, en onderzoek ik om welke redenen er gekozen wordt 
voor een interne bewakingsdienst of juist niet, en waarom er wordt gekozen voor mengvormen, i.e. 
zowel interne bewakingsdienst en uitbesteding? 
 
Waarin verschilt interne bewaking met uitbesteden van bewaking? 

• Wat is het operationeel verschil tussen deze twee vormen van bewaking? 
• Wat is het verschil in kwaliteit? 
• Wat is het financieel verschil? 
• Wat zijn de voor en nadelen? 
• Waarom kiezen voor het organiseren van een interne bewakingsdienst? 
• Waarom kiezen voor het huren van diensten van een bewakingsonderneming? 
• Bestaan er gemengde vormen van bewaking (interne en gehuurde bewaking samen)? 
• Op welke basis rekruteert een interne bewakingsdienst?  
• Welke bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend?  
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• Waarom wordt er bewaakt (welke zijn de risico’s)?  
• Welke middelen worden ingezet (zoals werkkledij, communicatie, toegangspasjes, 

cameracontrole, enzovoort)? 
• Waarom werkt men met beide vormen van bewaking? 

• Is men dan zowel klant als leidinggevende? 
• Hoe gaat dit in zijn werk? 
• Hoe verloopt de samenwerking op het terrein? 

 
Conclusie 
In de conclusie van deze bachelorproef geef ik enkele aanbevelingen en kaart ik bepaalde 
problematieken aan met betrekking tot het organiseren van de bewaking bij een 
bedrijf/instelling/onderneming met een interne bewakingsdienst. 

Werkwijze/methode 
Het gaat om een verkennend onderzoek, waarbij ik de onderzoeksvragen tracht te beantwoorden via 
een literatuurstudie maar zeker ook via empirische onderzoeksmethoden. In het onderzoek is er 
getracht de 'bewaking ten eigen behoeve' in heel België in kaart te brengen, dit zowel kwantitatief 
als kwalitatief.  

De kwantitatieve kant valt voornamelijk te bestuderen via een grondige online enquête die verstuurd 
is naar de 173 vergunde interne bewakings- en veiligheidsdiensten. In totaal hebben er 53 
respondenten de enquête ingevuld. Daarnaast is er nog het belangrijke luik, namelijk de interviews, 
dit is het kwalitatieve gedeelte.  

In totaal zijn er 13 interviews afgenomen met enkele van de belangrijkste security managers in 
België. Om inzicht te krijgen in de volledige sector bewaking werden ook respondenten bevraagd van 
bedrijven/organisaties/instellingen die met gemengde bewaking werken, dit wil zeggen: zowel een 
interne bewakingsdienst als uitbesteding. Om het plaatje te vervolledigen vond een interview plaats 
met een bedrijf dat enkel uitbesteedt. Zoals al eerder vermeld is wordt het kwalitatief onderzoek 
naar de veiligheidsdiensten in deze bachelorproef weggelaten en verwerkt in een aparte paper. 

Opbouw 
Deze bachelorproef bestaat uit drie grote delen: een theoretisch kader, een empirisch gedeelte en 
een conclusie. 

Het eerste gedeelte van de bachelorproef bestaat uit het theoretisch kader. Dit zal bestaan uit een 
literatuurstudie over de private veiligheid. In dit theoretisch luik zal ik de belangrijkste concepten 
uitleggen binnen dit domein, ik zal ook de wetgeving bespreken en een beetje historiek. Hierbij zal ik 
vooral de onderzoeksvragen beantwoorden die u hierboven vindt onder het theoretisch kader. 

Het tweede deel van deze bachelorproef bestaat uit een empirisch gedeelte. Hierbij zal ik gebruik 
maken van een online enquête en interviews. De online enquête is een handige tool om zoveel 
mogelijk respondenten te bereiken van de in totaal 173 contactpersonen. Via de enquête tracht ik 
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zoveel mogelijk cijfermateriaal te verzamelen. De informatie uit de enquête zal gelijkaardig zijn aan 
het jaarverslag dat interne bewakingsdiensten moeten overmaken aan Binnenlandse Zaken. 
Daarnaast maak ik ook gebruik van informatie verzameld aan de hand van interviews met relevante 
security managers in België. Ik zal trachten per sector minimum één hoofd van een interne 
bewakings- of veiligheidsdienst te interviewen. Dit om een aanvullend beeld te geven bij de 
beschrijvende informatie van de enquête.  

Allereerst worden de voor- en nadelen van een interne bewakingsdienst en een 
bewakingsonderneming besproken. Daarna wordt er een beeld geschetst van interne bewaking in 
België. Als laatste zal de combinatie van interne bewaking met uitbesteding besproken worden.  

In het derde en laatste gedeelte van de bachelorproef zal ik samenvattend de inzichten en resultaten 
weergeven van het literatuuronderzoek en het empirisch onderzoek, en een antwoord formuleren 
op de centrale onderzoeksvraag. Op het einde worden enkele problematieken aangekaart en worden 
er aanbevelingen gedaan betreffende interne bewaking en de combinatie met uitbesteding. 

Dankwoord 
Vele mensen hebben meegeholpen aan de totstandkoming van deze bachelorproef. Ik wil graag van 
de gelegenheid gebruik maken om hen te bedanken voor hun steun, inzet en vertrouwen.  

Eerst en vooral zou ik graag mijn bachelorproef begeleidster, Evelien Van den Herrewegen willen 
bedanken voor de uitstekende begeleiding tijdens het opstellen van dit werk. Daarnaast gaat er 
bijzondere aandacht naar Peter Provenier, voor het intens opvolgen van mijn stage en dit onderzoek 
helpen waarmaken. Zijn inzicht en deskundige kennis hebben een duidelijke meerwaarde betekend.  

Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die hebben meegewerkt aan dit onderzoek, in het bijzonder 
degenen die mij een interview hebben toegestaan: Patrick Van Den Broeck, Jef Caremans, Luc 
Delfosse, Sofie Geldhof, Greet Aelter, David Adriaenssens, Christian Vanderhaegen, Gilbert Geudens, 
Herwig Vanhoey, Johan Van Laethem, Marc Deneyer, Freddy Pardon en Steve Insleghers. 

Ook dank aan alle respondenten van de enquête, zonder hen was het mij niet gelukt om het 
kwantitatieve gedeelte van dit onderzoek waar te maken. 
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Literatuurstudie 

Definitie26 

Veiligheid 
De mate waarin wordt voorkomen dat de beschikbaarheid van handelen (door de mens) en middelen 
(door de techniek) wordt aangetast. 

Beveiliging 
Het treffen van maatregelen om een doel te beschermen tegen schadelijke invloeden. 

Safety 
The condition of being protected against physical, social, spiritual, financial, political, occupational, or 
other consequences of failure, damage, error, accidents, harm… 

Security 
The degree of protection against danger, loss, and criminals… 

Verschil tussen safety en security 
Het echte verschil tussen safety en security is het kwade opzet. Bij safety gaat het niet om kwaad 
opzet, het is niet de bedoeling van iets of iemand om schade toe te brengen. In het geval van 
beveiliging (security) is er altijd de intentie van mensen om schade toe te brengen.  

Private veiligheidszorg 
Bewaking ‘ten eigen behoeve’ maakt deel uit van de private veiligheidszorg. Daarom is het nodig dat 
er algemeen beeld wordt geschetst van de noemer private veiligheidszorg. Private veiligheidszorg 
kan maar degelijk worden verduidelijkt als het wordt vergeleken met de reguliere veiligheidszorg. De 
reguliere veiligheidszorg, gebracht door politie en justitie, heeft het bieden van bescherming en 
welzijn aan de inwoners van een Staat als kerntaak. Preventie, ordehandhaving, opsporing, 
informatie-inwinning en adviesverlening staan hierbij centraal. Doorheen de jaren is ook in de private 
sfeer plaats gekomen voor de invulling van deze begrippen. Deze activiteiten worden vaak aangeduid 
met de begrippen private policing, private security, private investigation, private justice, security 
management en security consultancy.27 

De private veiligheidszorg bestaat dus als markt en deze is in staat om binnen de rechtsstaat hetzij 
complementair, hetzij als alternatief, te functioneren. De private veiligheidszorg kan gedefinieerd 
worden als volgt: “een geheel van activiteiten bestaande uit preventie, ordehandhaving, opsporing, 
informatie-inwinning en adviesverlening inzake criminaliteit, overlast en onveiligheidsgevoelens en 

                                                           
26 Prof. Genserik Reniers en Kris Van Limbergen, ‘Doelmatig security beleid’, 2011, Politeia, blz 11-12 
27 Cools M, ‘De onderstromen in de private veiligheidszorg’, Panopticon, 2002, Kluwer, Mechelen, blz 135 
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die op een vrije markt complementair en concurrentieel door private (rechts-)personen tegen 
betaling worden aangeboden aan private en publieke (rechts-)personen”.28 

Historiek 

1. Vanaf 1830 tot WO I 
Een eerste initiatief dat leek op de opkomst van de private veiligheidszorg, zijn de burgerwachten van 
1830. Op 26 oktober 1830 werd bij decreet besloten tot de oprichting van deze organisatie. Het was 
een groepering van burgers zonder enige beroepservaring betreffende het krijgsleven. Deze 
groeperingen verleende diensten aan de burgerij en de opkomende politieke elites, onder andere 
door het beschermen van bezittingen en mogelijke volksopstanden te bedwingen. De voornaamste 
taak bestond erin de orde te handhaven en het grondgebied te beschermen. Door haar sterke 
verbondenheid met de politieke elites werd de burgerwacht beïnvloed door de politieke en de 
sociale gedachten van de klassen waartoe zij behoorden. De wapens waarover zij beschikte, werden 
dan ook niet enkel gebruikt voor de eigenlijke doelstellingen, maar ook voor de doelstellingen van de 
oversten dat zij dienden.29 Vanaf 1886 stond de burgerwacht haar taken af aan het leger, om tegen 
WO I een stille dood te sterven.30 

2. Interbellum 
In het kader van de maatschappelijke ontwikkelingen werd in alle democratische landen gestreefd 
naar het voorkomen van de vorming van gewapende groepen, uitgerust met uniformen, die tot 
gevechtsformaties konden uitgroeien en in staat zouden zijn de macht te veroveren of het normale 
raderwerk van een democratische rechtsstaat te kunnen verstoren.31 

Vanaf 1933 namen de problemen in verband met de private milities echter toe. Deze particuliere 
gepolitiseerde groeperingen, welke hun leden een militaire opleiding gaven, en welke meestal 
voorzien werden van een uniform, werden stilaan een gevaar voor de openbare orde. Voor 1933 
hadden zich al incidenten voorgedaan met de ‘Union Civique Belge’ en het ‘Legion Nationale’. De 
schermutselingen tussen de fascistische en de socialistische milities namen echter na 1933 
zienderogen toe, en leidde tot de wetten van 29 juli 1934 en 4 mei 1936 betreffende de private 
milities.32 

De wet verbood vanaf dat moment elke organisatie van privé personen, waarvan het oogmerk is 
geweld te gebruiken of het leger of de politie te vervangen, zich met deze actie in te laten of in hun 
plaats op te treden. Uitzonderingen waren mogelijk voor niet-politieke organisaties en commerciële 

                                                           
28 Cools M, Criminologie. De wetenschap, de mens, Vanderborgt J, Vanacker J en Maes E (eds), ‘Criminologie, 
De Wetenschap, De Mens’, Brussel, Politeia, 2000 blz 205 
29 Van Beek B, De evolutie van de private bewaking en opsporing in België vanaf 1830, (Diss. Lic. Crim. Wet.), 
2001-2002, blz 9-15 
30 Van Outrive L, Cartuyvels Y, Ponsaers P, Sire, ik ben ongerust : geschiedenis van de Belgische Politie 1794- 
1991, Leuven, Kritak, blz 112 
31 Capelle J, Het labyrint: private milities en politiewezen doorgelicht met het officiële rapport van de 
Commissie Wijninckx, Brussel, SEVI, blz 26 
32 Van Beek B, o.c., Blz 16 
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privé-organisaties. Deze afwijkingen moesten echter eerst worden goedgekeurd door de 
Ministerraad.33  

Het dragen van gevaarlijke voorwerpen bij een betoging of bij een vergadering werd eveneens 
verboden.34 Het was oorspronkelijk de bedoeling om ook een uniformverbod op te leggen, maar dit 
kwam er pas met de aanpassing in 1936.35 Ondanks de geleverde inspanningen bereikte de wet 
echter nooit wat zij voor ogen had. Het verbod tot oprichting van een privémilitie verhinderde de 
oprichting of deelname niet en het bevel tot ontbinding belette niet dat de organisatie bleef 
bestaan.36 

De wet van 29 juli 1934 kon dan wel haar effect gemist hebben, er moet echter opgemerkt worden 
dat hier reeds de basis gelegd werd voor het huidige vergunningstelsel. Reeds in 1934 werden 
afwijkingen toegestaan op de wet op de private milities, na onderzoek door de gerechtelijke 
overheden en na goedkeuring door de Ministerraad. 

3. Na WO II en de Commissie Wijninckx 
In de jaren ’60 lijkt het startschot te zijn gegeven voor de groei van de beveiligingsbranche. Een 
toename van het aantal ondernemingen en het aantal werknemers in de sector lijkt deze periode te 
typeren. De jaren ’70 werden dan weer gekenmerkt door een stabiliseringsperiode welke ongeveer 
een 10-tal jaar duurde. Samen met deze evolutie in de sector, kwam ook de criminaliteit meer op de 
voorgrond, en het ontstaan van de ‘mass private property’. Deze 2 zaken kunnen als oorzaken gezien 
worden voor de enorme groei in de veiligheidssector dat de jaren ’60 tot ’80 kenmerkte. De jaren ’80 
worden echter ook gekenmerkt door een aantal incidenten tussen extreem rechts enerzijds en de 
private politie anderzijds. Ook de politieke-syndicale informatieverzameling door de reguliere politie- 
en  inlichtingendiensten was een gevoelig onderwerp van die tijd. Deze 2 zaken deden de Commissie 
Wijninckx, oftewel de parlementaire onderzoekscommissie betreffende de problemen in verband 
met de ordehandhaving en private milities, ontstaan.37 

In de jaren voor 1980 werd volgens velen onvoldoende opgetreden tegen communautaire rellen, 
tegen verschillende acties en aanslagen van extreemrechtse groepen of tegen andere gewelddaden. 
Bovendien riep men van politionele zijde dat de bestaande wetten van ’34 en ’36 onvoldoende 
waren om efficiënt op te treden. De commissie moest vragen beantwoorden zoals: “Hoe zit de vork 
nu precies in de steel?” en “Waarom wordt er niet vervolgd?”. De commissie moest vooral nagaan of 
het niet vervolgen een gevolg was van een ontbrekend of niet aangepast wetgevend 
instrumentarium of dat het probleem eerder ergens anders te situeren was. In de literatuur wordt 
beschreven dat deze Commissie het kantelmoment was voor de private veiligheidszorg. Het is de 
verdienste van de Commissie Wijninckx om de private veiligheidszorg aan een parlementair 

                                                           
33 Capelle J, o.c., blz 26 
34 Van Beek B, o.c., Blz 16 
35 Capelle J, o.c., blz 34 
36 Capelle J, o.c., Blz 27 
37 Cools M, ‘De Commissie Wijninckx ‘revisited’’, Politie en veiligheid, Blz 127-128 
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onderzoek te onderwerpen waardoor de sector het professionalisme van vandaag heeft kunnen 
verwerven.38 

4. Wet van 10 april 1990 
De rode draad doorheen de geschiedenis van de private veiligheidssector is deze van de argwanende 
positie van de overheid ten opzichte van deze sector. Het afwijken van het geweldsmonopolie voor 
de staat zou immers kunnen leiden tot private justitie, klassenjustitie en schendingen van de 
grondrechten van de burger. 

In deze context werd in 1990 afstand genomen van de oorspronkelijke wet van 1934 betreffende de 
private milities. Men ging over tot de ontwikkeling van het wettelijk kader dat tot op vandaag nog 
steeds bestaat. De volledige naam luidt nu: “de wet op de private en de bijzondere veiligheid". In 
artikel 1 van de wet wordt een onderscheid gemaakt tussen, o.a., de bewakingsondernemingen 
(art.1 § 1), de interne bewakingsdiensten (art. 1 § 2) en de veiligheidsdiensten (art. 1 § 11). Omwille 
van de snelle evoluties in de sector was men genoodzaakt om het controle- en sanctiesysteem door 
middel van uitvoeringsbesluiten en wetswijzigingen te wijzigen.39 

Artikels werden toegevoegd, geschrapt of vervangen. De wet werd gewijzigd in 1997, 1999, 2001, 
2004, 2006, 2007, 2008, 2010 en 2012. De wet is niet enkel van toepassing op 
bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten, maar ook op, onder 
meer, beveiligingsondernemingen (installateurs van alarmsystemen), ondernemingen voor 
veiligheidsadvies (security consulting) en de opleidingsinstellingen.40 

Samen met de wet op de private en bijzondere veiligheid is de wet tot de regeling van het beroep de 
privé detective41 tot stand gekomen.  

Bewakingsonderneming 
De bewakingsonderneming is de rechts- of natuurlijk persoon die een activiteit uitoefent bestaande in 
de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van: toezicht op en bescherming van 
roerende of onroerende goederen, bescherming van personen, toezicht op en bescherming bij het 
vervoer van waarden, beheer van alarmcentrales, toezicht op en controle van personen met het oog 
op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, verrichten van de 
vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van 
goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de 

                                                           
38 Cools M, o.c., blz 129 
39 Hutsebaut F, Peperstraete T, ‘De controle op de private bewakingsondernemingen: een stand van zaken’, 
Panopticon, 2005, 3, blz 45 
40 Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 25 mei 1990), gewijzigd bij de 
wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 (B.S. 19 juli 2001), 
25 april en 7 mei 2004  (B.S. 3 juni 2004), 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004), 2 september 2005 (B.S. 
27 september 2005), 8 juni 2006 (B.S. 9 juni 2006), 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006), 1 maart 2007 
(B.S. 14 maart 2007), 2 december 2008 (B.S. 29 december 2008), van 28 april 2010 (B.S. 10 mei 2010) en 29 
maart 2012 (B.S. 30 maart 2012). 
41 Wet van 19 juli 1991 betreffende de regeling van het beroep de privé detective 
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houder van een overheidsconcessie en de begeleiding van groepen van personen met het oog op de 
verkeersveiligheid.42 

Deze definitie bevat een formeel en een materieel element. Het formele element omvat de levering 
van diensten van bewaking aan derden. Het materieel element omvat de beschrijving van de 
verschillende activiteiten.43 

Een bewakingsonderneming is dus volgens de wet elke rechtspersoon dat diensten aanbiedt in de 
vorm van de 8 bewakingsactiviteiten: 
1. Toezicht op en bescherming van roerende en onroerende goederen 
2. Bescherming van personen 
3. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden, vervoer van geld, beheer van een 
geldtelcentrum, bevoorrading van biljettenautomaten, werkzaamheden aan biljettenautomaten en 
bewaking bij werken aan biljettenautomaten 
4. Beheer van alarmcentrales 
5. Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan 
niet publiek toegankelijke plaatsen 
6. Verrichten van vaststellingen die betrekking hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand 
van goederen 
7. Begeleiding van groepen van personen met het oog op verkeersveiligheid 
8. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met oog op verkeersveiligheid 

Sinds 1992 stijgt het aantal bewakingsondernemingen enorm. Van 14 erkende ondernemingen in ’92 
tot net geen 180 in 2005. Als de activiteiten bekeken worden waarvoor de ondernemingen vergund 
zijn, blijkt dat het toezicht en bescherming van roerende en onroerende goederen de hoofdactiviteit 
vormt van deze sector. Ook valt een toenemende specialisering op doorheen de jaren. Het personeel 
van de bewakingsondernemingen wordt sterker beïnvloed door de veranderingen in de wetgeving 
dan het aantal erkende ondernemingen. In 1999 is er bijvoorbeeld een sterke stijging van het aantal 
bewakingsagenten, maar dit is te verklaren door het in werking treden van de portierswet. Ook in 
2005 wordt een sterke stijging vastgesteld, welke kan verklaard worden door het opnemen van 2 
nieuwe activiteiten in de bewakingswet. 

Interne bewakingsdienst 
De wet van 10 juli 1990 beschrijft een interne bewakingsdienst als elke dienst die door een 
natuurlijke persoon of een rechtspersoon ten eigen behoeve wordt georganiseerd in de vorm van de 

                                                           
42 Art 1 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 25 mei 1990), 
gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 
(B.S. 19 juli 2001), 25 april en 7 mei 2004 (B.S. 3 juni 2004), 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004), 2 
september 2005 (B.S. 27 september 2005), 8 juni 2006 (B.S. 9 juni 2006), 27 december 2006 (B.S. 28 december 
2006), 1 maart 2007 (B.S. 14 maart 2007), 2 december 2008 (B.S. 29 december 2008), van 28 april 2010 (B.S. 10 
mei 2010) en 29 maart 2012 (B.S. 30 maart 2012).  
43 Memorie van Toelichting, Parl. St., Belgische Senaat, zitting 1988-1989, nr.775/I, 5-6 



Jules Mespreuve 3BaMV Bachelorproef 

18 
Een studie naar de wijze waarop bedrijven/instellingen/organisaties met een interne 
bewakingsdienst hun bewaking organiseren 

 

hierboven vermelde 5 e activiteit of, voor zover ze plaatsvindt op voor publiek toegankelijke plaatsen, 

in de vorm van de 1 e tot 4 e, 6 e, 7 e of 8e activiteit.44  

Het formeel aspect wordt gekenmerkt door het interne aspect van een dergelijke dienst, de 
zogenaamde in-house security. Het materiële aspect wordt gevormd door de activiteiten waarmee 
deze interne bewakingsdiensten zich inlaten. Met uitzondering van het beheer van alarmcentrales 
oefenen deze diensten dezelfde activiteiten uit als de bewakingsondernemingen. Het beheer van 
alarmcentrales behoort niet tot hun terrein omdat het zich niet op voor het publiek toegankelijke 
plaatsen afspeelt.45 

Veiligheidsdienst 

De veiligheidsdiensten zijn ontstaan door de wetswijziging van 200446,. Een veiligheidsdienst is een 
dienst die in de schoot van een openbare vervoersmaatschappij is georganiseerd met het oog op het 
verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, die door de openbare 
vervoersmaatschappij worden uitgebaat. 
De geografische bevoegdheid is beperkt tot de infrastructuur van de openbare 
vervoersmaatschappijen,  maar veiligheidsagenten hebben een bevoegdheid die duidelijk veel verder 
reikt dan deze van bewakingsagenten - en die nog net niet politiebevoegdheden zijn. Het betreft 
volgende bevoegdheden:  

 Het hanteren van spuitbussen; 
 Het gebruik van handboeien in welbepaalde omstandigheden; 
 Onder dwang mensen die niet over een vervoersbewijs beschikken – en zich daar ook niet 

wensen in te schikken – uit een vervoersbewijszone weghalen; 
 Identiteitscontrole uitvoeren wanneer er onder hun eigen reglementering inbreuken worden 

vastgesteld; 
 De vatting van een persoon die geweld pleegt tegen hen of tegen personeel van de openbare 

vervoersmaatschappij. 
 

Beveiligingsonderneming 
Beveiligen is niet hetzelfde als bewaken. Het onderscheid blijkt uit de definitie van een 
beveiligingsonderneming. Een beveiligingsonderneming is elke natuurlijke of rechtspersoon die een 

                                                           
44 Art 1 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 25 mei 1990), 
gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 
(B.S. 19 juli 2001), 25 april en 7 mei 2004 (B.S. 3 juni 2004), 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004), 2 
september 2005 (B.S. 27 september 2005), 8 juni 2006 (B.S. 9 juni 2006), 27 december 2006 (B.S. 28 december 
2006), 1 maart 2007 (B.S. 14 maart 2007), 2 december 2008 (B.S. 29 december 2008), van 28 april 2010 (B.S. 10 
mei 2010) en 29 maart 2012 (B.S. 30 maart 2012). 
45 Memorie van Toelichting, Parl. St., Belgische Senaat, zitting 1988-1989, nr.775/I, 5-6 
46 Cahiers van de Senaat – lokale overheden en (private) veiligheid, Ludwig Vandenhove, Politeia, Brussel, 
blz 38 
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activiteit uitoefent bestaande in de blijvende of tijdelijke levering aan derden van diensten van 
conceptie, installatie, onderhoud of herstelling aan alarmsystemen en alarmcentrales.47 

Het formele element vindt men in de levering van diensten aan derden. Het materiële aspect behelst 
het bedenken van, de installatie en het onderhoud van alarmsystemen.48 

Hoewel de definitie van de beveiligingsonderneming op het eerste zicht beperkter lijkt dan die van 
een bewakingsonderneming, omvat dit toch heel wat andere activiteiten. Onder beveiliging  worden 
wettelijk gezien installaties verstaan voor zowel inbraakpreventie, brandbeveiliging, als installaties 
om gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen. Daarnaast installeren 
beveiligingsondernemingen vaak ook videobewaking en toegangscontrole, al kunnen/mogen die 
beveiligingssystemen ook nog altijd door andere firma's worden geïnstalleerd. Inbraakpreventie kan 
dan nog eens onderverdeeld worden onder beveiliging van de zogenaamde “buitenperimeter”, 
beveiliging binnen, objectbeveiliging of antihold-up mechanismen. 

Bij de beveiligingsondernemingen valt meteen op dat het aantal veel groter  is, en dat deze minder 
gespecialiseerd zijn. Deze ondernemingen houden zich meestal niet enkel bezig met 
beveiligingsactiviteiten, maar tevens met andere algemene elektriciteitswerken.  

Overheidscontrole 
De overheid wenst door middel van het vergunningstelsel en via toelatingsvoorwaarden de toegang 
tot de sector te beperken. De bewakingsondernemingen worden voor een periode van 5 jaar door de 
FOD Binnenlandse Zaken vergund, voor een beperkt aantal activiteiten. Met de bepaling dat geen 
derde mag gebruik maken van een niet vergunde onderneming wordt niet enkel de niet vergunde 
onderneming, maar ook de persoon die ervan gebruik maakt, geïncrimineerd. Bovendien blijft het 
niet enkel bij de vergunning voor de onderneming, maar ook voor de medewerkers gelden specifieke 
toelatingsvoorwaarden. Met dit systeem tracht de overheid de groei van een sector welke dicht 
aanleunt tegen één van haar eigen activiteiten, in de hand te houden en de kwaliteit ervan te 
verbeteren. 

De controle op het gebruik van middelen en methodes van bewaking 
De controle op het gebruik van middelen en methodes vormt een tweede vorm van 
overheidsinterventie ten aanzien van de private veiligheidssector. Omwille van het feit dat een aantal 
van deze ingezette middelen en gebruikte methodes een gevaar kunnen vormen voor de openbare 

                                                           
47 Art 1 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (B.S. 25 mei 1990), 
gewijzigd bij de wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 
(B.S. 19 juli 2001), 25 april en 7 mei 2004 (B.S. 3 juni 2004), 27 december 2004 (B.S. 31 december 2004), 2 
september 2005 (B.S. 27 september 2005), 8 juni 2006 (B.S. 9 juni 2006), 27 december 2006 (B.S. 28 december 
2006), 1 maart 2007 (B.S. 14 maart 2007), 2 december 2008 (B.S. 29 december 2008), van 28 april 2010 (B.S. 10 
mei 2010) en 29 maart 2012 (B.S. 30 maart 2012). 
48 Memorie van Toelichting, Parl. St., Belgische Senaat, zitting 1988-1989, nr.775/I, 5-6 
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orde, creëerde de wetgever bij de totstandkoming van de wet van 1990 de mogelijkheid om deze 
middelen en methodes aan bepaalde eisen te onderwerpen.49 

Het dragen van wapens 
Uit de wapenwet vloeit voort dat het ook voor bewakingsagenten verboden is wapens te dragen. Op 
deze regel kunnen uitzonderingen gemaakt worden als de bewakingsagent over een speciaal 
bekwaamheidsattest wapendracht beschikt en indien hij over een ervaring van ten minste 6 
maanden beschikt. Bovendien moet de onderneming een bijzondere toestemming verkrijgen van de 
Minister van Binnenlandse Zaken, en moet er een aparte wapenkamer ingericht zijn waarbij een 
verantwoordelijke permanent het gebruik van de wapens registreert.50 

Vervoer van waarden 
In 1995 werd het land opgeschrikt door een aantal gewelddadige overvallen op geldtransporten. 
Vanaf dan werd ook deze tak van de bewakingssector aan een strenger overheidstoezicht 
onderworpen. Vandaag moeten de bewakingsagenten, die voor het vervoer van waarden instaan, 
beschikken over een bekwaamheidsattest waardetransport, wat verkregen wordt na een specifieke 
opleiding. De wet van 1990 stelt ook dat bij elk transport de federale en lokale politie op de hoogte 
moet worden gebracht. Ook de procedure voor het laden en lossen van waarden wordt via de wet 
geregeld.51 Sinds kort (wetswijziging 29 maart 2012) worden niet enkel het vervoer van waarden, 
maar ook bepaalde manipulaties ervan gereglementeerd. 

Activiteiten van sociale controle 
In 1999, na een aantal ophef wekkende gebeurtenissen in de portier wereld, werd nog een activiteit 
toegevoegd aan het overheidstoezicht. Het betrof hier het toezicht op en controle van personen met 
het oog op het verzekeren van de veiligheid op voor publiek toegankelijke plaatsen.52 Vanaf dan 
werden alle personen die activiteiten van sociale controle uitoefenden, beschouwd als 
bewakingsagenten. Deze aanvulling op de wet van 1990 werd dan ook de ‘portierswet‘ genoemd. Er 
werd duidelijkheid geschept over wat toegangscontrole precies inhield, en deze controle werd aan 
allerhande bepalingen onderworpen. Zo mag enkel gezocht worden naar wapens en andere 
gevaarlijke voorwerpen die het goede verloop van het evenement zouden kunnen verstoren. Deze 
opsporing mag niet systematisch gebeuren, mits toelating en slechts oppervlakkig.53 Dit zijn slechts 
voorbeelden van de bepalingen die in de portierswet weergegeven worden. De geïnteresseerde lezer 
kan de wet van 1990 raadplegen, artikel 8, §6bis. 

                                                           
49 Hutsebaut F, Peperstraete T, o.c., blz 51 
50 Hutsebaut F, Peperstraete T, o.c., blz 51 
51 Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S. 25 mei 1990), gewijzigd bij de wetten van 18 
juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 (B.S. 19 juli 2001) en 19 december 
2003 (B.S. 3 juni 2004) 
52 Art 1 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S. 25 mei 1990), gewijzigd bij de 
wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 (B.S. 19 juli 2001) 
en 19 december 2003 (B.S. 3 juni 2004) 
53 Art 8, §6bis, van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S. 25 mei 1990), gewijzigd 
bij de wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 (B.S. 19 juli 
2001) en 19 december 2003 (B.S. 3 juni 2004) 
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Specifiek toezicht op andere activiteiten van bewaking 
In 2003 werden nog 3 andere methodes van bewaking gereguleerd. Concreet werden de mobiele 
bewaking, winkelinspectie en het gebruik van honden aan bijkomende vereisten onderworpen.54 

De reactieve overheidscontrole 
In de wet werden diverse maatregelen genomen om inbreuken vast te stellen. De eerste 
mogelijkheid ter controle zijn de activiteitenverslagen welke de bewakingsondernemingen, de 
interne bewakingsdiensten en de veiligheidsdiensten van de openbare vervoermaatschappijen elk 
jaar aan de FOD Binnenlandse Zaken moeten toesturen. Artikel 14 bepaalt dat de ondernemingen elk 
jaar een verslag moeten indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, waarvan de Minister 
zelf de inhoud bepaalt. De Minister zal op zijn beurt hierover verslag uitbrengen bij de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers.55 

 
De privatiseringstrend 
Het ziet ernaar uit dat de wetgever doorheen de jaren steeds verder afdrijft van haar tegenhoudend 
standpunt ten opzichte van de privatisering van de politiefunctie. De bijsturingen die plaats 
gevonden hebben sinds 1990 lijken het private initiatief te stimuleren. 

Een voorbeeld hiervan is de creatie van een juridische basis die het uitvoeren van politietaken door 
bewakingsondernemingen moet reguleren. In een artikel in Private Veiligheid van 2006 verklaarde 
toenmalig Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael dat het activiteitenpakket van de private 
bewakingsmarkt doorheen de jaren inderdaad is uitgebreid. Het uitgangspunt daarbij was echter 
altijd dat er geen afbreuk mocht gedaan worden aan de kerntaken van de politie.  

Vertegenwoordiging 

Beveiligingsondernemingen 
Bij de beveiligingsondernemingen zijn er zoveel dat het niet meer overzichtelijk wordt. Er 
bestaat ALIA Security, Nelectra, Fedelec, ACA, enzovoort.  

Bewakingsondernemingen (BVBO) 
De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO)56 is de enige representatieve 
werkgeversfederatie voor de private bewakingssector. De BVBO behartigt de belangen van haar 
leden en van de bewakingssector in het algemeen.  

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO) werd opgericht in 1971 en telt 
momenteel 15 leden. Er zijn 10 effectieve leden en 5 toegetreden leden. De grote internationale 

                                                           
54 Hutsebaut F, Peperstraete T, o.c., blz 53 
55 Art 14 van de Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private veiligheid (B.S. 25 mei 1990), gewijzigd bij de 
wetten van 18 juli 1997 (B.S. 28 augustus 1997), 9 juni 1999 (B.S. 29 juli 1999), 10 juni 2001 (B.S. 19 juli 2001) 
en 19 december 2003 (B.S. 3 juni 2004) 
56 http://www.apeg-bvbo.be/ 
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ondernemingen Securitas, G4S en Seris (elk met hun filialen en verwante ondernemingen) zijn de 
belangrijkste leden van BVBO. In de sector van de bewakingsactiviteiten heeft Securitas (met de 
overname van het vroegere Colberguard security) in België een marktaandeel van 40 tot 50% 
verworven, G4S heeft 20 tot 30% van de markt en Seris 5 tot 15%.57 Securitas is niet actief op de 
deelmarkt van het waardetransport. Inzake waardetransport was G4S Cash Solutions, na de faling  
van het Duitse Heros Unternehmensgruppe in 2005 (na 7 maanden in België actief te zijn) en de 
teloorgang van Brink's Belgium in 2010/2011, de enige overgebleven waardetransporteur met 100% 
marktaandeel in België. Midden 2011 werd Cobelguard CIT actief op deze markt, maar met een 
geografisch beperkter aanbod. Cobelguard CIT is geen lid van de BVBO; G4S Cash Solutions is wel lid 
van de BVBO en heeft nog steeds een bijzonder groot marktaandeel in het waardetransport.   

Volgens de recentste 'BVBO - cijfers en informatie' waren er eind juni 2010 15.411 vergunde 
bewakingsagenten in ons land. In 2009 stelden de leden van de BVBO 12.099 agenten tewerk. De 
geconsolideerde omzet van de BVBO-leden bedroeg in 2009 € 598.259.000. 

De leden van de BVBO vertegenwoordigen aldus meer dan 90% van de Belgische bewakingsmarkt en 
stellen meer dan 90% van het totale aantal bewakingsagenten in de sector tewerk. 

De BVBO is een vereniging zonder winstoogmerk en wordt geleid door de Raad van Bestuur. In 
januari 2001 heeft de BVBO een permanent en onafhankelijk secretariaat ingesteld en een voltijds 
secretaris-generaal benoemd. Voor het opvolgen van dossiers zijn momenteel 7 Commissies actief:  

 Bewaking 
 CIT (cash-in-transit of waardetransport) 
 Sociale Aangelegenheden 
 T (opleiding) 
 Deontologie 
 Financiën 
 Luchtvaartbeveiliging 

 
Naast de Commissies zijn er nog twee cellen die het werk van de Commissies ondersteunen en 
sturen: 

o Strategische Cel 

o Cel Communicatie58  

De BVBO heeft sinds haar ontstaan actief deelgenomen aan het mee vorm geven van de wetgeving 
van de sector private veiligheid. Dit doet zij nog steeds, en in groeiende mate, en is dan ook aanwezig 
in alle commissies en fora die betrekking hebben op deze materie i.e. de Ronde Tafel Bewaking (FOD 
Binnenlandse Zaken), de Commissie Opleiding (FOD Binnenlandse Zaken), de Commissies 
Waardetransport (FOD Binnenlandse Zaken). De BVBO zetelt ook als enige representatieve 
werkgeversfederatie in het Paritair Comité 317 (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg) en 
neemt regelmatig deel aan ad-hoc overlegplatformen. Op internationaal vlak speelt de BVBO een 

                                                           
57 Beslissing van de Belgische Raad voor de Mededinging nr. 2011-C/C-28 van 11 oktober 2011 (zaak MEDE-C/C-
11/0017: Securitas NV / D&S Holding) - publieke versie: punt 5.2.1. "Voldoende concurrentie". 
58 http://www.apeg-bvbo.be/ 
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zeer actieve rol in o.a. de Europese overkoepelende confederatie CoESS. Het BVBO Secretariaat-
Generaal fungeert deeltijds als het Secretariaat-Generaal van CoESS. 

In 2011 heeft de BVBO, op de vakbeurs Secura59 , het allereerste, zelfregulerende kwaliteitslabel voor 
de sector van de private bewaking voorgesteld: het label Secure Quality. 

Interne bewakingsdiensten (PSA) 
PSA (afkorting van Private Security Association) is ontstaan om aan de interne bewakingsdiensten 
'een stem' te geven in het overleg binnen de sector. In 2000 begon, op initiatief van de toenmalige 
Minister van Binnenlandse zaken, een ronde tafel overleg tussen de overheid – de Directie Private 
Veiligheid – en de beroeps- en werknemersorganisaties van de private bewakingssector. Deze 
rondetafelgesprekken werden gaandeweg meer gestructureerd en de vergaderingen gaan nu 
ongeveer maandelijks door.  
 
De bewakingsondernemingen waren van in het begin (en zijn nog steeds) op deze vergaderingen 
vertegenwoordigd door de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO). Ook de 3 tradi-
tionele vakbonden van het Paritair Comité nr. 317 voor de bewakings- en/of toezicht diensten waren 
(en zijn) op dit overleg aanwezig.  
Toen het overleg in 2000 van start ging, zaten de interne bewakingsdiensten echter nog niet aan 
tafel.  
 
Interne bewakingsdiensten waren destijds eerder een randverschijnsel in de private veiligheid. De 
oorspronkelijke wet van 10 april 1990 was immers niet van toepassing op bewaking uitgeoefend op 
een niet voor publiek toegankelijk plaats. Ondernemingen met een dienst bedrijfsbeveiliging 
mochten uiteraard geen politiewerk verrichten (geen dwang uitoefenen), maar mochten wel 
bewaken zonder vergund te zijn. Fabrieksterreinen en kantoorgebouwen zijn niet immers niet 
publiek toegankelijk. Toen in 1999 een 5e bewakingsactiviteit, met name “personencontrole”, aan de 
vergunningsplicht werd onderworpen, werden de portiers in het uitgaansmilieu geviseerd. Maar nog 
steeds waren alle bewakingsactiviteiten op een niet voor publiek toegankelijke plaats niet 
onderworpen aan de wet. Met de 5e activiteit viel bewaking in, bij voorbeeld, winkels en 
shoppingcentra, lokettenzalen, ziekenhuis- en universiteitscampussen, bibliotheken, musea, bus- en 
spoorwegstations, etc. voortaan wel onder toepassing van de wet. Deze bewaking werd op publiek 
toegankelijk plaatsen ook ‘ten eigen behoeve’ verricht en in de jaren 1990 waren al enkele interne 
bewakingsdiensten vergund in de schoot van ondernemingen en publieke instellingen. Gaandeweg 
werd echter vastgesteld dat bewaking, welke ten eigen behoeve wordt georganiseerd, toch wat 
verschilt van de bewaking die kan aangekocht worden bij bewakingsondernemingen. Binnen de 
interne bewakingsdiensten rees de kritiek dat dit verschil niet tot uiting kwam in een enigszins 
verschillende wetgeving.  
 
Om te ijveren voor enkele regels die specifiek zijn voor de interne bewaking moesten deze diensten 
zich verenigingen. Daarom kwamen, in 2002, de leidinggevenden van vergunde interne 

                                                           
59 http://www.express.be/sectors/nl/logistics/kwaliteitslabel-voor-sector-private-bewaking-
voorgesteld/143005.htm 
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bewakingsdiensten van KUL, VUB, Carrefour, NMBS, Nationale Bank van België en Umicore samen 
met het doel een vzw op te richten. In april 2003 werd PSA – “Private Security Association” 6061 – 
opgericht. Kort daarna, in 2004 en 2005, worden UZ Leuven, Janssen Pharmaceutica, Philips Lighting, 
de Provincie Antwerpen en VRT lid van PSA. 
 
Inmiddels werd op 7 mei 2004 de wet private veiligheid gewijzigd. Naast het invoeren van een 
nieuwe 6e en 7e bewakingsactiviteit, werd het toepassingsgebied van de 5e activiteit verruimd tot ‘al 
dan niet’ publiek toegankelijke plaatsen. Door deze wetswijziging moesten vele ondernemingen, die 
tot dan hun eigen bewaking organiseerden, plots wel vergund worden. PSA sloot toen een 
samenwerkingsovereenkomst met VBA (Vlaamse BedrijfsbeveiligingsAssociatie). Al bij het ontstaan 
van PSA werd de organisatie en de werkwijze van VBA als voorbeeld genomen. Enkele stichtende 
leden van PSA waren ook lid bij VBA. Zo ontstond reeds van in het begin een nauwe band tussen 
beide organisaties. VBA was in 1971 opgericht door Bell (later Alcatel), Ford, General Motors, Agfa 
Gevaert, BASF, Bayer en GB-Inno-BM (later Carrefour). Daarna sloten nog vele grote industriële 
ondernemingen zich aan.  
Net zoals VBA, vormt ook PSA een discussieforum waar de problematiek van “de security” ten 
behoeve van de eigen werkgever wordt besproken. Binnen dit forum worden de “best practices” met 
elkaar gedeeld met de bedoeling de kwaliteit van de diensten te verbeteren.  
Bij VBA zijn echter ook leden welke uitsluitend beroep doen op ingehuurde bewaking en geen 
bewaking ten eigen behoeve organiseren. Vandaar dat VBA en PSA hun eigenheid behouden, maar 
toch minstens 1 maal per jaar samen vergaderen (in een joint meeting).  
 
Op 27 december 2004 werd een nieuw type dienst ingevoerd welke eveneens onder de toepassing 
valt van wet van 10 april 1990: de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen. De 
NMBS-Holding had al een interne bewakingsdienst en richtte daarnaast een veiligheidsdienst op. De 
Lijn en de MIVB hebben deze dienst in 2008 en 2009 opgericht.  
 
In december 2005 werden, binnen het zgn. generatiepact, subsidies vrijgemaakt voor 
ziekenhuisstewards, bedoeld om de ziekenhuiscriminaliteit te bestrijden. Deze stewards zijn 
bewakingsagenten en aldus dienden de ziekenhuizen interne bewakingsdiensten op te richten.  
 
Met de wijziging aan het KB bewakingsopleidingen, in december 2006, werd de opleiding 
erfgoedbewaker gecreëerd. Hiermee werd tegemoet gekomen aan de vraag van de culturele 
erfgoedsector, waardoor de musea van de overheid tot juni 2011 de tijd kregen om zich in regel te 
stellen met de wet van 10 april 1990. De bestaande suppoosten werden erfgoed bewakers en de 
besturen en instellingen van publiek recht, die musea uitbaten, vroegen voor hun interne bewaking 
een vergunning aan. 
      
De wijziging aan de 5e bewakingsactiviteit (met impact op de bewaking van industriële 
ondernemingen), de oprichting van veiligheidsdiensten bij het openbaar vervoer, de subsidiëring van 

                                                           
60 http://psavzw.be/pages/59029/Past_events.html 
61 http://psavzw.be/pages/50239/Publications.html 
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interne bewakingsagenten in ziekenhuizen en het creëren van erfgoed bewakers hebben er samen 
toe geleid dat er in de periode 2005 – 2009 veel interne bewakings- en veiligheidsdiensten werden 
opgericht. Mede dankzij de groei in de bewaking ‘ten eigen behoeve’ is het aantal leden van PSA 
gestegen van ongeveer een dozijn, in de periode 2003 - 2007, naar bijna 50 in 2012. Er wordt 
verwacht dat het aantal leden nog lichtjes zal toenemen. De leden van PSA zijn interne bewakings- en 
veiligheidsdiensten van universiteiten, ziekenhuizen, openbare vervoersmaatschappijen, lokale 
besturen, musea, detailhandel, banken, verwerkers van edelmetalen en diamant, chemische 
industrie en petrochemie, producenten van elektronica en farmaceutische bedrijven. PSA vertegen-
woordigt in 2012 zo ongeveer e van het aantal interne bewakingsdiensten welke ± de helft van het 
aantal interne bewakingsagenten tewerk stellen – PSA vertegenwoordigt bovendien alle veilig-
heidsdiensten en veiligheidsagenten! 
 
PSA is sinds september 2007 door de Minister van Binnenlandse zaken erkend als beroepsvereniging 
met rechtspersoonlijkheid. Hoewel PSA al voor 2007 aanwezig was op de rondetafelgesprekken en in 
de commissie opleiding bewaking, heeft zij pas vanaf 2008 werkelijk stelselmatig aan het overleg 
deelgenomen met zeer goed voorbereide standpunten – o.m. over deontologie, opleiding bewaking, 
kwaliteit bewaking, enzovoort.  
 
Van bij aanvang heeft PSA gekozen voor een laag lidgeld (nu 150 euro/jaar) en minimale 
werkingskosten. De werkende leden organiseren om beurten een vergadering in hun lokalen en 
verdelen de werklast onder elkaar. PSA ijvert immers voor zo efficiënt mogelijk bewaken tegen een 
zo laag mogelijke kostprijs. Voor PSA is groei – in de zin van meer interne bewakingsagenten en meer 
bewakingsactiviteiten ten eigen behoeve – immers geen doelstelling op zich. Enkel daarin verschilt 
PSA van de andere beroeps- en werknemersorganisaties in de sector private veiligheid, welke wel de 
groei van de sector en van de tewerkstelling nastreven. Daarnaast deelt PSA echter wel dezelfde 
bekommernis als alle andere actoren en organisaties binnen de sector, met name: het bevorderen en 
verzekeren van de best mogelijke veiligheid tegen criminele risico’s en overlast. Zowel voor 
bedrijfsleiders als voor verantwoordelijken van de publieke sector en de non-profit is veiligheid 
immers één van de basisvoorwaarden om duurzaam te kunnen werken en ondernemen. 
Ondernemers zijn niet geneigd om te investeren als zij vrezen dat hun goederen toch gestolen of 
beschadigd kunnen worden of als zij weten dat de veiligheidsrisico’s voor hun patrimonium en/of 
medewerkers en klanten te groot zijn. Ook de publieke sector en de social-profit kunnen hun 
diensten - waaronder openbaar vervoer, gezondheidszorgen, onderwijs, cultuur, enzovoort - niet aan 
het publiek leveren zonder hun goederen, hun medewerkers en de gebruikers van hun diensten 
zoveel mogelijk te beschermen tegen criminaliteit en overlast. De Directie Private Veiligheid van 
Binnenlandse zaken is bij uitstek de behoeder van de “private veiligheid” – de naam zegt het zelf – 
maar zij staat uiteraard boven de partijen en dient in de eerste plaats het algemeen belang.  
 
Na 9 jaar (samen)werking is PSA fors gegroeid en de interne werking en communicatie werden 
uitgebouwd zonder de werkingskosten evenredig te verhogen. Voor de leden van PSA is het precies 
de bedoeling dat beveiliging en bewaking niet meer kost dan strikt noodzakelijk. Het uitbreiden van 
interne bewaking (en het verhogen van de kosten) is dus zeker niet de bedoeling van PSA. PSA heeft 
sinds 2009 een website en sinds 2010 een Newsletter. Verder zorgt PSA voor een uitstekende 
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netwerking tussen de talrijke leden en PSA staat haar leden met raad en daad bij over de wet van 10 
april 1990 en de talrijke uitvoeringsbesluiten, alsook over alles wat met private veiligheid te maken 
heeft.  
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Methodologie/werkwijze (praktijk) 
Dit onderzoek werd nooit eerder gevoerd, het gaat dus om een verkennend onderzoek. Dit wil zeggen 
dat er geen enkele mogelijkheid was om zich te baseren op, of eventueel te vergelijken met, bestaand 
gelijkaardig onderzoek. Zodoende was er weinig informatie beschikbaar. Het gevolg is dat alle 
gegevens nog moesten opgezocht en verzameld worden, voornamelijk door enquêtes en interviews. 

1 Dataverzameling 
 
Alle communicatie werd grondig en nauwkeurig vertaald naar het Frans zodat dit alvast geen 
probleem zou mogen vormen bij de respons. Interviews met Waalse interne bewakingsdiensten 
bleken echter niet mogelijk te zijn, wellicht omwille van het taalverschil, maar ook omdat de 
bereidheid tot medewerking aan een Vlaams onderzoek gering was. De contacten met de Waalse 
collega's binnen de interne bewakingsdiensten (vooral PSA) was tot nu toe  zeer beperkt. Het enige 
Waals lid van PSA, begin 2012, is Arcelor Mittal Liège.  Daarom was het nogal moeilijk om een 
interview af te nemen met een leidinggevende van een Waalse interne bewakingsdienst.  
 

1.1 Enquête 

1.1.1 Onderzoekseenheid/populatie: interne bewakings- en veiligheidsdiensten 
Prioritair was het bemachtigen van een database of lijst waarin alle vergunde (173) interne 
bewakings- en veiligheidsdiensten in België vermeld staan met hun vergunde activiteiten en het 
aantal bewakings- en veiligheidsagenten in dienst. De FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private 
Veiligheid, houdt een dergelijke lijst of bestand bij, maar men heeft geen toestemming gegeven om 
deze te gebruiken. Op de website www.vigilis.be van de ‘FOD Binnenlandse Zaken – Directie Private 
Veiligheid'62 is er wel een lijst beschikbaar met de interne bewakings- en veiligheidsdiensten en de 
activiteiten waarvoor zij vergund zijn. Deze lijst is echter niet gebruiksvriendelijk om snel informatie 
te verwerken. Verder zijn er ook nog de jaarverslagen van Binnenlandse Zaken maar ook deze bieden 
slechts globale informatie. Dus was de eerste opdracht zelf een dergelijke lijst samen te stellen met 
de informatie die te vinden is op Vigilis. Dan is er beslist om te werken met 2 onderzoeksmethodes: 
via gesloten vragen een enquête te mailen naar deze 173 IBD/VD63 diensten in België en om via open 
vragen een interview te af te nemen van enkele belangrijke actoren uit deze lijst.  
 
Eens het aantal bewakings- en veiligheidsdiensten gekend was, met hun contactgegevens, kon er een 
enquête opgesteld worden om de nodige gegevens te verzamelen voor het onderzoek. Daarna werd 
ze verstuurd naar alle interne bewakings- en veiligheidsdiensten waarvan de contactgegevens bekend 
waren. 
 

                                                           
62 https://vigilis.ibz.be/Pages/Splash.aspx 
63 IBD = interne bewakingsdienst / VD = veiligheidsdienst 
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Op dit moment moesten de mensen gesensibiliseerd worden voor het onderzoek. Dit door middel 
van duidelijke mails, die de verschillende geadresseerden zouden overtuigen en interesseren om deel 
te nemen aan het onderzoek. Vanaf dan kwamen er geleidelijk resultaten binnen, die voorlopig 
geanalyseerd werden om toch al een beeld te krijgen van de sector. Deze gegevens konden dan ook 
gepresenteerd worden op een vergadering van PSA aan leden die nog niet hadden deelgenomen aan 
het onderzoek, zodat ook deze nu geneigd zouden zijn om toch mee te werken.  

 

1.1.2 Overzicht van de respondenten  

 
De enquête had een doelpopulatie van in totaal 173 IBD/VD’s in België. Dit betekent dus dat het een 
gericht onderzoek was met beperkte deelname, de toegang tot de enquête was dan ook beveiligd. 
Het was namelijk de bedoeling dat enkel de verantwoordelijken voor de IBD/VD’s de enquête konden 
invullen. Als deze enquête publiek beschikbaar zou geweest zijn, dan was er het risico om een 
vertekend beeld te krijgen bij het interpreteren van de resultaten, aangezien er niet bevoegden een 
‘fictieve respons’ konden ingeven. Dit is dus niet het geval in dit onderzoek. Het enquêteformulier kon 
via een beveiligde website ingevuld worden. De meerderheid van de 173 interne bewakings– en 
veiligheidsdiensten (waarvan de contact gegevens beschikbaar waren) werden uitgenodigd om aan 
de enquête deel te nemen. Ongeveer e van de vragen waren dezelfde als in het activiteitenverslag 
van Binnenlandse zaken;  e van de vragen waren nieuw. Deze gebruiksvriendelijke aanpak kon veel 
interne bewakings- en veiligheidsdiensten overtuigen om mee te werken. In totaal hebben 54 
respondenten/diensten , die samen 1.525 bewakings- of veiligheidsagenten in dienst hebben, 
deelgenomen aan de enquête. Ruim de helft van de respondenten zijn geen lid zijn van PSA. De 
respons bedroeg e in aantal diensten, maar zowat de helft als het aantal agenten als criterium geldt. 
De respondenten hebben samen ± 825 interne bewakingsagenten in dienst en ± 700 
veiligheidsagenten. De respondenten kwamen voornamelijk uit het Vlaamse en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië zijn er slechts 6 enquêtes ingevuld, allemaal door de 
ziekenhuizen. Met slechts één discotheek en één bioscoop was de uitgaanssector bijna niet 
vertegenwoordigd. Van de interne bewakingsdiensten uit de industrie, diensten (o.a. banken), 
ziekenhuizen en musea hebben e tot de helft meegewerkt. Bij de veiligheidsdiensten van het 
openbaar vervoer was de responsgraad meer dan e. Als het aantal interne bewakingsagenten in 
België worden opgeteld bij de veiligheidsagenten van het openbaar vervoer, dan is het totaal 
ongeveer 3.000.  Uit voorgaande kan geconcludeerd worden dat de respons op de enquête goed is 
voor ongeveer ½e van de bewaking ‘ten eigen behoeve’ in België en dat de enquête dus 
representatief is. Hierbij is het belangrijk in rekening te houden dat de uitgaanssector en de 
Franstalige interne bewakingsdiensten hier nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Over de resultaten van 
de enquête leest u verder meer in de bachelorproef. 
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Sector Aantal respondenten Totaal aantal IBD’s en 
VD’s in België 

1. Openbaar vervoer (veiligheidsdiensten)  2 4 
2. Industrie 7 21 
3. Handel/distributie 1 5 
4. Financiële en andere diensten 4 8 
5. Social profit, onderwijs en ziekenhuizen 34 91 
6. Openbare besturen 3 8 
7. Dansgelegenheden en evenementen 2 30 
8. Studiecentra/ambassade/diamantsector 0 6 

 
PSA 
Er werd verwacht dat de meeste respons van de leden van het PSA zou komen maar uit de 
antwoorden blijkt dat ruim de helft van de respondenten geen lid zijn van het PSA. 
 
Ziekenhuizen 
Ook zijn ruim de helft van de respondenten ziekenhuizen, wat op zich niet hoeft te verbazen 
aangezien deze sector het meeste beroep doet op interne bewaking in België (zie tabel hierboven). 
 
Taal 
Van de 53 ingevulde enquêtes zijn er 47 Nederlandstaligen en slechts 6 Franstaligen.  
 
Head of security 
Opvallend is dat de meeste respondenten niet enkel aan het hoofd staan van de interne 
bewakingsdienst of veiligheidsdienst maar daarnaast ook andere functies hebben, zoals: 
(Voorbeelden van functieomschrijving respondenten) 

1. Manager veiligheid en milieu 
2. Stafmedewerker 
3. Preventieadviseur 
4. Coördinator preventie en milieuzorg 
5. Coördinator hoteldiensten 
6. Logistiek manager 
7. Hoofd Facilitaire diensten, Communicatie en Algemene zaken 
8. Hoofd Technische Dienst 
9. Operational Risk Manager 
10. Coördinator Sociale Veiligheid 
11. Coördinatie fabrieksbeveiliging 
12. Intern veiligheidsadviseur 
13. Hoofd Beveiliging en Bewaking 
14. Hoofd van de veiligheid 
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1.1.3 Vragenlijst 
Voor de vragenlijst van de enquête is er gekeken naar het activiteitenverslag dat elke interne 
bewakingsdienst jaarlijks moet overmaken aan de Directie Private Veiligheid – FOD Binnenlandse 
Zaken. Slechts  e van de vragen waren nieuw. Het nieuwe gedeelte met vragen ging over de 
kwaliteit van bewaking, de uitrusting etc. 

 

1.2 Interviews 

1.2.1 Selectie van sleutelfiguren  
Na de succesvolle lancering van de enquête was het contacteren, plannen en organiseren van de 
interviews de volgende stap. Allereerst werd er een specifieke mail gestuurd naar bepaalde actoren, 
met de vraag om een interview toe te staan betreffende het onderzoek. Aanvankelijk werden enkel 
de leden van het PSA verzocht om een interview toe te staan, daarna werd ook contact genomen met 
enkele bedrijven die hun bewaking volledig uitbesteden. 

 
Interviews uit elke sector. 
De 8 sectoren: 

1. Openbaar vervoer (veiligheidsdiensten) 
2. Industrie 
3. Handel/distributie (o.a. winkelcentra, winkels waar o.a. winkelinspecteurs werken) 
4. Financiële en andere diensten (banksector, media, toerisme. - m.u.v. uitgaansleven) 
5. Social profit / ziekenhuizen (algemene en  psychiatrische ziekenhuizen) + onderwijs 
6. Openbare besturen - vooral Provincie- en gemeentebesturen 

(hoofdzakelijk musea met erfgoedbewakers) 
7. Dansgelegenheden en evenementen (uitgaansleven) 
8. Andere / diversen 

 
De geïnterviewde personen zijn representatief voor elk van de sectoren die interne bewaking 
organiseren. Elk interview werd opgenomen en de uitgeschreven tekst ervan werd achteraf aan de 
geïnterviewde bezorgd. 10 geïnterviewden organiseren interne bewaking: 3 uit de industrie, 2 uit 
banken, 1 uit de media, 1 uit detailhandel, 2 uit ziekenhuizen en 1 uit musea. De 11e geïnterviewde is 
een zeer grote werkgever met honderden kantoren, maar dit bedrijf heeft geen eigen ‘interne’ 
bewaking, enkel bewaking met uitbesteding. 
 
Ter herinnering: Er zijn ook interviews afgenomen van twee respondenten uit het openbaar vervoer. 
Dit gaat echter over veiligheidsdiensten en niet meer over interne bewaking. Omdat de studie naar 
de veiligheidsdiensten ons te ver zou leiden in deze bachelorproef, worden deze door mij behandeld 
in een aparte paper over de veiligheidsdiensten van het openbaar vervoer. 
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1.2.2 Topiclijst 
Er werd een topiclijst opgemaakt zodat er dieper kon ingegaan worden op de verschillende aspecten 
van de interne bewaking. Hiervoor werd ook een vragenlijst opgesteld en doorgestuurd naar degenen 
die bereid waren om een interview toe te staan.  
 
Het gaat om een aanvullend gesprek bij de enquête waarbij er dieper wordt ingegaan op de 
verschillende vragen en aspecten over interne bewaking. Het gaat vooral om het op zoek gaan naar 
het 'hoe' bewaken en 'waarom' bewaken. Daarnaast worden er ook vragen gesteld die niet in de 
enquête opgenomen zijn, omwille van het feit dat de enquête werkt met gesloten vragen en dat er 
met het interview open vragen konden gesteld worden. Er wordt op zoek gegaan naar de eventuele 
problemen of knelpunten bij de verschillende bewakingsdiensten en gepolst naar hun standpunten 
betreffende enkele topics.   

Analysefase 
De antwoorden uit interviews en enquêtes worden wel gebruikt, maar de herkomst wordt niet 
bekend gemaakt. Er zal enkel horizontaal vergeleken worden en zo zullen er conclusies getrokken 
worden, zonder de anonimiteit van de deelnemers aan dit onderzoek te schenden. Tijdens de analyse 
fase zal er getracht worden antwoorden te formuleren op de onderzoeksvragen en verder zal er ook 
een beschrijvende analyse plaatsvinden. Er zal een beeld worden weergeven van (de kenmerken van) 
interne bewakingsdiensten met een analyse naar de combinatie met uitbesteding. 
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Resultaten 
Allereerst worden de voor- en nadelen van een interne bewakingsdienst en een bewakingsonder-
neming besproken. Daarna wordt er een beeld geschetst van interne bewaking in België. Vervolgens 
zal de combinatie van interne bewaking met uitbesteding besproken worden.  Tenslotte worden 
enkele problemen  aangekaart en worden er aanbevelingen gedaan betreffende de combinatie van 
interne bewaking en uitbesteding. 

Voor- en nadelen van een interne bewakingsdienst t.a.v. uitbesteding 

Voordelen van een interne bewakingsdienst 

Anciënniteit 
De interne bewakingsagenten hebben meestal een hoge anciënniteit bij hun werkgever. Op die 
manier hebben ze een sterke band met het bedrijf of instelling en kennen ze het terrein door en 
door.  

Verloning 
Vele interne bewakingsagenten hebben een bediendestatuut wat uitzonderlijk is in de 
bewakingssector. De sociale bescherming van bedienden is beter en doorgaans verdienen zij wat 
meer dan bij een bewakingsonderneming, waar bewakingsagenten het statuut van arbeider bezitten. 

Minder verloop 
De voordelen van een interne bewakingsdienst is de 'retentie' (het behouden van medewerkers, of 
omgekeerd, minder verloop) . Omdat de interne bewakingsagenten de bewaakte omgeving en 
activiteiten veel beter kennen is meestal de kwaliteit van de bewaking ook beter. 

Meer betrokkenheid 
Omdat interne bewakingsagenten zich echt personeelsleden voelen van het bedrijf of de instelling, 
gaan zij zich meer inspannen om collega's te helpen. De communicatie naar het ander personeel toe 
is van een hoger niveau. Interne bewakingsagenten zijn doorgaans meer gemotiveerd t.a.v. de eigen 
werkgever. Hun engagement gaat verder dan de bewaking alleen. Zij voelen zich dikwijls verbonden 
met het bedrijf of de instelling en de mensen die er werken. Ze kennen het overig personeel heel 
goed, ze gaan in hun vrije tijd ook met elkaar om, dat zijn echte collega's. Deze loyaliteit is belangrijk. 

Band met het personeel 
Een bewakingsagent van een interne bewakingsdienst kent na enkele jaren elk personeelslid van de 
eigen werkgever. Zodoende weet men precies wie men moet bellen wanneer er zich een situatie 
voordoet, zonder dat men dit hoeft op te zoeken.  

Know how 
Ze kennen de procedures van het bedrijf of de instelling zeer goed. Ook vaste bezoekers voelen zich 
meer op hun gemak bij bewakingsagenten die ze kennen. De keuze om uit te besteden hangt ook af 
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van de job inhoud. Als een taak te complex wordt, moet men er over waken dat de continuïteit 
verzekerd is. Continuïteit kan eenvoudig bereikt worden door steeds dezelfde bewakingsagenten te 
laten werken op dezelfde plaatsen in een vast uurrooster. Om het vereiste kwaliteitsniveau te 
garanderen verkiezen sommige werkgevers bovendien om rechtstreeks gezag en toezicht uit te 
oefenen op de bewakingsagenten. Rechtstreeks gezag afdwingen kan in principe uitsluitend in een 
relatie werkgever/werknemer. Dit kan een reden zijn om een interne bewakingsdienst te 
organiseren.   

Kwaliteit 
Om de kwaliteit van bewaking te meten heb je parameters nodig en die parameters liggen anders bij 
een interne bewakingsdienst dan bij een bewakingsonderneming. Een bewakingsonderneming heeft 
meer algemene parameters, dit zijn standaarden die algemeen gebruikt worden en gelden voor de 
doorsnee klant. Bewakingsondernemingen, die aan een vraag van een klant moeten voldoen, 
voorzien eerst  in een basisniveau. Voor de eigenlijke functie, die de klant wenst, worden er 
bijkomende eisen aan het basisprofiel toegevoegd.  

De interne bewakingsagenten hebben ook een basisprofiel, maar de opdrachten verschillen zeer 
sterk naargelang de sector. Onder andere de industrie eist een hoogwaardige beveiliging. De 
securitybehoeften zijn er anders dan bv. in een shoppingscentrum of bij een evenement. Men kan 
van de eigen bewakingsagenten meer specialisatie verwachten dat men doorgaans kan vragen aan 
een bewakingsagent van een bewakingsonderneming. 

“Het gaat om security van een hoger niveau, de interne bewakingsagenten doen alles: van de 
eenvoudige perimeterrondes, controle punten, tot in feite gebruik van x-ray toestellen, scanners, 
elektronisch software gestuurde profilingssystemen. Men gaat er vrij ver in omdat het risico ook 
hoog ligt. Dat vergt toch enige kennis en vaardigheden van de agenten die doorsnee niet voorzien 
zijn bij een bewakingsonderneming en meestal ook niet gevraagd worden door klanten.” – Security 
manager uit de industrie. 

Vertrouwelijkheid 
Vertrouwelijkheid van informatie is een reden om intern te bewaken. Men onthult bewust niet veel 
vertrouwelijke zaken aan externe bewakingsagenten, men laat eerder het standaard security werk 
aan hen over. 

Specialiteitsbeginsel 
Het feit dat men met eigen interne bewakingsagenten werkt, heeft als voordeel dat men niet onder 
het specialiteitsbeginsel valt dat van toepassing is op bewakingsondernemingen. Dit lijkt soms banaal 
maar dat is het niet. Op evenementen kan men bijv. niet vragen aan externe bewakingsagenten om 
de kapstokken of dergelijke weg te zetten. Ze gaan dat niet doen en ze mogen dat ook niet doen, 
terwijl de eigen interne bewakingsagenten dit wel kunnen en mogen doen. Artikel 2 § 2 van de wet 
van 10 april 1990 bepaalt immers: "De bewakingsondernemingen mogen geen andere activiteiten 
uitoefenen dan die opgesomd in artikel 1, §1, en waarvoor zij een krachtens § 1 verleende 
vergunning hebben verkregen."  Het verplaatsen van kapstokken is duidelijk geen bewakingsactiviteit 
en deze dienstverlening mag niet door een bewakingsonderneming verricht worden. Een interne 
bewakingsagent mag naast de bewakingsactiviteiten, waarvoor de dienst vergund is, ook andere 
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taken voor zijn werkgever uitoefenen. De interne bewakingsagent werkt op dat moment niet meer 
als bewakingsagent, maar wel als medewerker van zijn werkgever. En omdat interne bewakings-
agenten niet gebonden zijn door het specialiteitsbeginsel, mogen en zullen zij andere taken 
uitvoeren. Dat stukje flexibiliteit is altijd een voordeel. Er  zijn een aantal taken waar het bedrijf of de 
instelling nergens anders voor terecht kan of er vrij veel moet voor betalen om dit apart uit te 
besteden.  

Sociaal vangnet 
In een organisatie, met een continu karakter, waar een personeelslid niet meer goed wil of kan 
werken, is het beter dan men deze kan herplaatsen binnen de eigen organisatie. Zo kan men 
vermijden dat het eigen personeelslid wordt ontslagen. Dit sociaal vangnet is zeer belangrijk. Vroeger 
werden mensen met een fysieke beperking als portier aan de poort gezet. Dat is nu niet meer het 
geval. Er waren ook veel meer interne kandidaten om te werken bij de bewakingsdienst. Sinds men 
weet dat er wettelijk verplichte opleidingen aan te pas komen waarbij men naar SELOR64 moet om 
een examen af te leggen, is de belangstelling wel verminderd.  

Geen discussie 
Een groot voordeel van een interne bewaking is dat de werkgever ook de regels en de wetgeving 
kent. De werkgever weet wat mag en kent de bevoegdheden van een bewakingsagent. De werkgever 
heeft meer alles zelf in de hand. De ingehuurde bewakingsagenten kunnen (en moeten) een bevel 
van een klant weigeren, zeker als deze opdracht indruist tegen de wet. Tussen de werkgever en de 
interne bewakingsagenten kan geen discussie plaatsvinden over wat mag en niet mag. Het bedrijf of 
instelling die zelf een interne bewakingsdienst organiseert is goed op de hoogte van de wetgeving 
m.b.t. de private en bijzondere veiligheid en de bevoegdheden van bewakingsagenten.  

Kost 
Na verloop van tijd zal de eigen interne dienst waarschijnlijk minder gaan kosten dan uitbesteding en 
de efficiëntie zal veel hoger liggen. 

Uitzonderlijke flexibiliteit 
“Normaal gezien zijn de externe operatoren de back up in het evaluatiecentrum maar er wordt 
vastgesteld dat het vaak net omgekeerd is. Meestal vindt de bewakingsonderneming geen andere 
operatoren alarmcentrale om in te vallen en dan zijn het de internen die de taak op zich nemen. Het 
geeft ook aan dat de interne bewakingsagenten relatief fier zijn over hun job, ze zijn niet uitgeblust, 
ondanks hun leeftijd.” – Security manager uit de financiële sector 

                                                           
64 SELOR is het selectiebureau van de federale overheid. Kandidaat-bewakingsagenten moeten het algemeen 
bekwaamheidsattest bewakingsagent behalen. Daarvoor moeten zij 127 uren opleiding volgen en slagen voor 
de examens. Na de eerste 30 lesuren wordt er een examen afgenomen door SELOR van de vakken “studie van 
de regelgeving m.b.t. de bewaking en grondige studie van de rechten en de verplichtingen van de 
bewakingsagent” en “toegepaste gemeenrechtelijke rechten en verplichtingen”. 
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Nadelen van een interne bewakingsdienst 

Anciënniteit 
Een nadeel van de hoge anciënniteit is dat ze alles vanzelfsprekend beginnen vinden en zo hun taak 
minder goed uitoefenen. 

Weinig flexibiliteit  
Met een klein personeelsbestand dat maar net de nodige shiften kan invullen, heeft men het moeilijk 
om absenteïsme op te vangen.  De eigen mensen (internen) kunnen ziek worden, moeten verlof 
nemen, enzovoort. De meeste werkgevers hebben niet de luxe om een poule van personeel tewerk 
te stellen dat zo groot is dat men veel reserve heeft. De afwezigheid van een interne bewakingsagent 
veroorzaakt altijd een probleem. Op korte tijd kan men niemand vinden van de interne bewakings-
dienst die kan komen vervangen.  

Kost 
Het feit dat de interne bewakingsagenten het statuut van bediende hebben kost een bedrijf of 
instelling een pak geld. De interne bewakingsagent is zo’n 20% duurder dan een ingehuurde 
bewakingsagent. De hogere loonkosten vormen dus zeker een nadeel voor de interne 
bewakingsdienst. Bovendien moet men ook zelf de apparatuur voor telecommunicatie voorzien, de 
uniformen, de onderhoudskost en vervanging van materiaal, de voertuigen met bepaalde vereisten, 
etc. Omgekeerd betaalt men deze kosten eigenlijk ook bij het uitbesteden van bewaking maar dan 
het valt het minder op dat het zo een groot bedrag is. Het zit in eenzelfde factuur.  

De loonschalen van de metaalsector en van de chemische sector liggen veel hoger dan bij de 
bewakingssector, de loonbarema’s zijn nogal verschillend. Dus de loonkost van een interne 
bewakingsagent in deze sectoren ligt hoger dan deze van een ingehuurde bewakingsagent. 
Daarentegen is dit niet het geval in de handel (verkoop aan consumenten), waar de lonen lager zijn. 
In de ziekenhuissector financiert Sociale zaken, onder bepaalde voorwaarden, de loonkost van 415 
voltijds equivalente interne bewakingsagenten. Hierdoor zijn ingehuurde bewakingsagenten voor 
ziekenhuizen uiteraard wel duurder.  

Tenslotte vormt ook de btw soms een doorslaggevende kostenfactor. De bedrijven die goederen 
leveren of diensten verrichten die in het btw-wetboek zijn beschreven, zijn btw-plichtig en kunnen de 
21% btw op de factuur van de bewakingsonderneming terug vorderen. Maar onder meer de meeste 
zorgprestaties, het verstrekken van onderwijs, de toegang tot musea en cultuur, de verzekering, 
kredietverlening en financiële diensten en de post zijn vrijgesteld van btw. Voor de bedrijven en 
instellingen uit deze sectoren moet bij de loonkost van een externe bewakingsagent 21% belasting 
gevoegd worden - welke niet kan teruggevorderd worden. Voor niet-btw-plichtige of gemengd-btw-
plichtige65  bedrijven en instellingen wordt het voordeel van de lagere loonkost bij externe 
bewakingsagenten vaak teniet gedaan door de niet-terugvorderbare btw die op de factuur moet 
betaald worden.    

                                                           
65 Gemengd btw-plichtige hebben een pro-rata aftrek van btw. Deze bedrijven of instellingen leveren zowel 
goederen of diensten die wel onder de btw vallen, als anderen die niet onder btw vallen. Deze gemengd btw-
plichtige moet een deel van de betaalde btw terug vorderen, maar niet alles. 
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Band met het personeel 
De interne bewakingsagenten kennen veel mensen in het bedrijf en dan moeten ze die mensen 
beginnen aanspreken en controleren. Men moet dan collega's terecht wijzen en dat doen interne 
bewakingsagenten niet graag. Dus het is beter om zoveel mogelijk een band met het personeel te 
vermijden. 

Een nadeel van interne bewakingsagenten is dat deze het overig personeel dikwijls goed tot zeer 
goed kennen waardoor men al sneller iets door de vingers zal zien. Bijvoorbeeld bij fout parkeren zal 
men soms niet zo strikt optreden tegenover bevriende personeelsleden. Het is dan de taak van de 
leidinggevende om toe te zien dat zulke zaken niet te frequent gebeuren. Aan de hand van 
steekproeven kan men zijn personeel testen en wijzen op de strikte naleving van de regels.  

Wettelijke vereisten 
Een nadeel van interne bewakingsdienst is dat men zelf in de opleiding van de bewakingsagenten 
moet voorzien. Men moet zelf de identificatiekaarten halen bij de FOD Binnenlandse zaken, men 
moet voldoen aan een hele reeks vereisten, en dat zijn ook een hoop kosten. Het organiseren van dit 
alles conform de wet is het grootste nadeel.  

Retributies 
De retributies voor de FOD Binnenlandse Zaken vormen soms ook een grote kost. Elk jaar moet een 
interne bewakingsdienst 743,68 euro betalen voor 1 bewaakte locatie, voor de 2e tot de 5e 
bewaakte locatie is dit 371,84 euro per locatie en vanaf de 6e locatie moet er 247,89 betaald 
worden.  

Bijvoorbeeld: een grote winkelketen heeft 140 te bewaken verkooppunten in België - dan zou interne 
bewaking aan jaarlijkse retributie alleen al 35.000 euro kosten (of gemiddeld zo een 250 euro per 
winkel) - voor deze retributie alleen kan deze winkelketen een vol jaar 1 bewakingsagent inhuren bij 
een bewakingsonderneming. 

De bewakingsondernemingen betalen ook een retributie, maar in functie van hun omzet (er wordt ± 
2,4% bijgeteld) - zie Koninklijk besluit van 8 februari 1999 tot vaststelling van de retributies, bedoeld 
in artikel 20 van de wet van 10 april 1990 op de private en bijzondere veiligheid.    

Besluit: voor een relatief kleine interne bewakingsdiensten is jaarlijks 743,68 euro retributie betalen 
veel (en dit is het minimum voor 1 locatie) en voor sommige commerciële ketens met talrijke 
vestigingen lopen de retributies zeer hoog op - en dat is dan precies de reden om geen interne 
bewaking te organiseren. 

Wat de retributies betreft (ongewijzigd sinds 1999) zal het wellicht niet lang meer duren vooraleer 
deze zullen aangepast worden. De bedoeling is - als er een consensus wordt gevonden - dat er in de 
toekomst voor interne bewaking niet per bewaakte locatie een retributie zal betaald worden, maar 
ofwel per bewakingsagent, ofwel op de loonkost van de bewakingsagenten (en in het laatste geval 
hetzelfde % als voor bewakingsondernemingen). Dit systeem zou eerlijker zijn dan het huidige 
systeem. 
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 “Deze bijdrages zijn trouwens veel te hoog in vergelijking met de bijdrages die de privé sector moet 
betalen. Het is niet logisch dat de privé sector zoveel minder moet betalen om een bepaalde locatie te 
bewaken.” – Security manager uit de financiële sector. 

Ziekteverzuim 
In organisaties waar het personeel weet dat ze sterk gesteund worden door de vakbond, heeft men 
vaak problemen met de attitude van dat personeel. Aangezien ze weten dat ze moeilijk ontslagen 
kunnen worden, gaan ze bijvoorbeeld veel meer gebruik maken van het ziekteverlof. Verder voelen 
ze zich vaak onaantastbaar waardoor ze gaan doen wat ze willen en zo hun job niet meer degelijk 
uitvoeren. Dit kan gezien worden als een nadeel van een interne bewakingsdienst, indien het beleid 
en de leidinggevende de situatie niet goed aanpakken. In sommige organisaties is dit misschien niet 
zo streng en dan kan intern bewaken wel een nadeel zijn omwille van de laksheid en het ziekte-
verzuim van de bewakingsagenten, waar men eigenlijk niet veel kan tegen beginnen. Iemand 
ontslaan van het eigen personeel, omdat men er niet tevreden over is, is zeer moeilijk. Wanneer deze 
een vast contract heeft, gaat dit niet zomaar, men moet al veel "op zijn kerfstok" hebben vooraleer 
de werkgever iets kan doen. Dat is het voordeel van het uitbesteden: bij problemen kan men 
onmiddellijk ingrijpen. 

Voordelen van een bewakingsonderneming 

Logistiek gebeuren 
Het grote voordeel aan een bewakingsonderneming is het logistiek gebeuren. Als klant hoeft men 
zich niet veel aan te trekken, alles is contractueel en wettelijk afgesproken. Externe bewakings-
agenten zijn doorgaans goedkoper voor de klant, het zit allemaal in de prijs, je hebt er geen last van. 
Als er iemand ziek is, moet de onderneming een andere bewakingsagent sturen. De klant moet niet 
zorgen voor Vigilis emblemen, uniformen, opleiding of identificatiekaarten. De klant moet zich niets 
aantrekken van de wet, bij wijze van spreken, want de bewakingsonderneming zorgt daar allemaal 
voor.  

Men kan ook snel een andere bewakingsagent opvragen in geval van problemen. Als dat gebeurt bij 
interne mensen, kan men minder gemakkelijk een medewerker ontslaan, omwille van bepaalde 
beschermde statuten en de vakbond. 

Interventie 
Het is niet rendabel om mobiele bewaking zelf te organiseren en zich hiervoor te laten vergunnen. 
Een interventieploeg van de bewakingsondernemingen kan veel sneller te plaatse zijn bij een 
incident want die zijn verspreid over meerdere sites van waaruit ze kunnen mensen sturen. Terwijl 
als de interne bewakingsagenten elke keer zouden moeten vertrekken vanuit de bewakingsdienst 
van het bedrijf of de instelling, dan zouden ze soms heel lang onderweg zijn. Daarom is men dus ook 
beter af met bewakingsondernemingen die aan mobiele bewaking doen. De interventietijd en de 
nabijheid van de vertrekbasis zijn criteria bij de keuze van de bewakingsonderneming.  

Verloop 
Het voordeel van het grote verloop bij de bewakingsondernemingen is dat er telkens weer nieuwe 
mensen, net opgeleid, met nieuwe inzichten ter beschikking zijn. 
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Kost 
Het grote voordeel is dat men een kleinere interne bewakingsdienst nodig heeft als een gedeelte van 
de bewakingsactiviteiten worden uitbesteed, maar het geld wordt natuurlijk wel uitgegeven aan de 
bewakingsondernemingen. Dat is echter een andere post op de begroting en daar ligt het bedrijf of 
de instelling niet wakker van. De totale kost blijft wel ongeveer dezelfde, maar de personeelskosten 
zakken wel. 

Voor btw-plichtige bedrijven uit sectoren waar hoge lonen worden betaald, zijn de lagere 
loonschalen bij bewakingsonderneming een bijkomend voordeel. Niet-btw-plichtige klanten zien wel 
eens dat door het verhogen van de loonkost met 21% btw de externe bewakingsagent uiteindelijk 
toch duurder is dan een interne bewakingsagent, op wiens loon geen btw moet betaald worden.   

Band met het personeel 
Een bewakingsagent van een bewakingsonderneming heeft meestal geen band met het overige 
personeel. Een externe bewakingsagent zal zelden tolerant zijn; deze bewakingsagent houdt zich aan 
de regels en zorgt ervoor dat die ook strikt worden nageleefd.  

Specialisaties 
Het voordeel van een bewakingsonderneming is dat ze meerdere specialisaties hebben, ze hebben 
dus meer kennis over bewaken dan de internen. Bewakingsondernemingen hebben veel 
verschillende klanten en de kennis die zij overal hebben verworven delen zij met elkaar. Bij de 
interne bewakingsdienst is dit niet het geval want die leven als het ware op hun eiland waar ze enkel 
zichzelf tegenkomen.  

Nadelen van een bewakingsonderneming 

Impact 
Als er iets gebeurt dan heeft de klant wel wat minder directe impact op de bewakingsagenten van de 
bewakingsonderneming. En als de klant iets wilt veranderen aan het takenpakket, dan moet er eerst 
opnieuw onderhandeld worden met de bewakingsonderneming.  

Fierheid 
Een externe bewakingsagent, vooral als deze niet exclusief voor 1 klant werkt, is minder fier om voor 
een opdrachtgever te werken.  

Rapporteren 
Het blijkt dat de interne bewakingsagenten beter en meer rapporteren dan de externe 
bewakingsagenten. Dit voornamelijk omdat de externen minder voeling hebben met het bedrijf of de 
instelling. Externe bewakingsagenten komen hun job doen, krijgen hun opleiding, weten wat hun 
taak is maar verder gaat het meestal niet. Ze volgen de procedure, maar de subtiele gevoeligheden 
kennen zij niet. De meest beveiligde zones en meest geheime informatie worden meestal 
voorbehouden voor de interne bewakingsagenten. Zo worden de externen ook niet meegesleurd in 
het hele 'coaching-programma' van het bedrijf of de instelling. 
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Motivatie 
Externe bewakingsagenten zijn vaak minder gemotiveerd, ze komen dikwijls maar voor enkele 
uurtjes. De band met het bedrijf of de instelling ontbreekt, zo varieert de kwaliteit zeer sterk van de 
bewaking. Er moet korter op de bal gespeeld worden met externe bewakingsagenten. 

Specialiteitsbeginsel 
Daarnaast kan men de externe bewakingsagenten niet voor andere taken opleiden en inzetten want 
ze zijn gebonden aan het specialiteitbeginsel. Om de taken op te vangen, die zij niet mogen 
uitvoeren, zou het bedrijf of de instelling bijkomend ondersteunend personeel moeten aanwerven. 
De kostprijs hiervan is veel te hoog. 

Verloop 
Het grootste nadeel van uitbesteden aan een bewakingsonderneming is dat er te veel verloop van 
bewakingsagenten is. Voor talrijke bedrijven of instellingen is stabiliteit (d.w.z. vaste teams met 
steeds dezelfde bewakingsagenten) zeer belangrijk. Daarom heeft men soms een KPI66 in het 
contract met de bewakingsonderneming opgenomen waarin men de stabiliteit van het team 
bewakingsagenten meet en vergelijkt met een norm. Er zijn meerdere klanten die een duurzame 
band willen tot stand brengen tussen hun bedrijf of instelling en de ingehuurde bewakingsagenten 
die voor hen werken. Indien er veel verloop zou zijn binnen de teams met bewakingsagenten, kan 
men de kwaliteit van de bewakingsprestaties vaak moeilijker inschatten. Zo kan de klant soms voor 
verrassingen komen te staan. Om een vast team bewakingsagenten bij dezelfde klant te houden, 
moeten de bewakingsonderneming veel aandacht besteden aan het aanwerven, het opleiden en het 
gemotiveerd houden van de juiste bewakingsagenten. Blijkbaar zijn vele bewakingsondernemingen 
niet altijd bereid om een vast team te garanderen als de klant dit verkiest.   

Interne opleiding 
Bijna 80% van de interne bewakingsdiensten geeft extra (niet wettelijke verplichte) opleiding aan 
hun bewakingsagenten (zie bijlage 1 voor een lijst met de verschillende opleidingen). Zonder deze 
opleidingen kunnen de bewakingsagenten niet behoorlijk presteren. 
 
Het werkterrein is in vele bedrijven en instellingen zeer groot, de sites zijn volgebouwd en soms zijn 
er meerdere sites. Om alle procedures rond security en safety te kennen, heeft men maandenlange 
opleiding nodig op het werkveld. Omwille van het verloop bij de bewakingsondernemingen is het niet 
verantwoord om externe bewakingsagenten gedurende een jaar 'on the job' te vormen en te 
coachen. De kans is reëel dat deze opgeleide bewakingsagenten niet lang blijven en vervangen 
moeten worden door een andere externe bewakingsagent, die de klant dan opnieuw moet laten 
opleiden. Men heeft met andere woorden te weinig garantie dat de ingehuurde bewakingsagenten 
zullen blijven werken op de site van het bedrijf of de instelling. 

Een oplossing voor dit probleem kan erin bestaan dat de klant een reeds opgeleide vervanger en zelfs 
een tweede vervanger eist per ingehuurde bewakingsagent. Op die manier kan de bewakingsonder-
neming direct iemand sturen die kan invallen, indien de vaste bewakingsagent niet aanwezig is. Deze 

                                                           
66 KPI = Key Performance Indicator (in het Nederlands kritieke prestatie-indicator), is een variabele om een 
prestatie te analyseren. 
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oplossing is echter weinig realistisch. Als een bewakingsonderneming maandenlang vervangers moet 
opleiden, zal de kostprijs hiervan enorm zijn.  

Minder concurrentie 
Een nadeel aan uitbesteding van bewaking is dat, na de overname van Cobelguard door Securitas, er 
slechts 3 aanbieders op de markt overblijven die het ganse Belgische grondgebied bestrijken. De 
concurrentie kan in de toekomst minder scherp worden en daarmee kan ook de druk op de prijs en 
de aandacht voor kwaliteit verminderen.  

Know how 
Een andere reden om niet uit te besteden is het belang van de 'know how'. De talloze procedures, 
zoals die van de brandcentrales, wil men zoveel mogelijk intern houden. Als de bewakingsagent 
opgeleid is, en blijft werken voor dezelfde klant, dan blijft deze kennis in huis. Maar op het moment 
dat de bewakingsagent vertrekt, is men al deze kennis kwijt, en dan moet men iemand volledig 
nieuw opleiden. Zo blijft men steeds bezig met het opleiden van bewakingsagenten. Dat is het risico 
dat de klant loopt bij het inhuren van een bewakingsonderneming.  

Totaalconcept te huur 
Wanneer een groot bewakingscontract door een bewakingsonderneming wordt overgenomen van 
een concurrent, blijven de bewakingsagenten vaak op post, maar zij veranderen van werkgever (en 
van kostuum/werkkledij). Dat bevordert de concurrentie en toont aan dat sector veel 'opener' is dan 
vele andere sectoren, waar elke onderneming er alles aan doet om de concurrentie te verminderen. 
Er is echter een vorm van 'protectionisme' welke minder bekend is.  

Grote bewakingsondernemingen proberen een 'totaalpakket' te verkopen, grote klanten vragen dat 
ook. Het totaalpakket omvat niet alleen bewaking, maar ook beveiliging en alarmbehandeling. Vaak 
gaat het om sleutel (-beheer) systemen, alarmsystemen, systemen om geld te ontwaarden - zowel bij 
transport als in kluizen. De twee grote bewakingsondernemingen, die samen ± 75% van de Belgische 
bewakingsmarkt in handen hebben,  hebben ieder wel een verwante zusteronderneming welke deze 
systemen verkoopt, onderhoudt, etc. 'Servicen' heet dat.  

Dit ‘servicen’ geeft problemen. Een klant wil het bewakingscontract toevertrouwen aan een 
concurrent van de huidige bewakingsonderneming en stelt dan vast dat dit bijna onmogelijk is. De 
'nieuwe' bewakingsonderneming zou dan de sleutels, alarmsystemen en plofkoffers moeten 
overnemen van de vorige, maar heeft daar geen ervaring mee - want zij 'servicen' andere merken. 
Begin dan maar met een nieuw sleutelplan, nieuwe alarmsystemen en vooral nieuwe plofkoffers. 
Deze kosten zijn vaak hoger dan de prijs voor de bewaking.  

Besluit: ofwel scheidt de klant de verschillende contracten (maar dan hebben grote klanten ook een 
kleine interne staf nodig omdat dat allemaal te beheren/coördineren), ofwel gaat de klant er van uit 
dat - bij voorbeeld - elke 10 jaar alle beveiliging ineens wordt vernieuwd en er enkel op dat moment 
ook een nieuw bewakingscontract wordt onderhandeld. 

Om een voorbeeld te geven. Bij winkelketens (maar ook bij telecombedrijven, bij banken, etc.) zijn 
alle gebouwen (soms 1000 verschillende) aangesloten op een alarmcentrale. Bij alarm volgt er een 
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interventie door een mobiele bewakingsagent om de twijfel op te heffen. De mobiele bewaker heeft 
uiteraard niet de sleutels op zak van alle klanten in een bepaalde regio (dat is praktisch onmogelijk 
en ook niet veilig). In vele gevallen is er dus een vrij intelligent sleutelsysteem aanwezig, zodat de 
mobiele bewaker binnen kan in het kantoor of de winkel om het alarm af te zetten en er een ronde 
te lopen. De procedures en technieken die nodig zijn om een mobiele bewaker binnen te laten 
zonder dat hij een sleutel op zak heeft zijn én vrij duur (zeker als er veel kantoren zijn) én uiteraard 
geheim. Als er ineens wordt beslist om van bewakingsonderneming te veranderen duikt er vaak een 
probleem van sleutels en codes op, waaraan de klant niet in eerste instantie had gedacht.  

Dus: met interne bewaking (en gemengde bewaking) bestaat dergelijk probleem niet. De uitbeste-
ding van een 'totaalconcept' betekent dat de klant heel wat beslissingsvrijheid opgeeft - en dat is ook 
een verborgen kost van uitbesteding. 

Conclusie 
De voor- en nadelen van een interne bewakingsdienst ten aanzien van een bewakingsonderneming 
hangen af van de eigenheid van het bedrijf of de instelling dat bewaking nodig heeft. Als er grotere 
complexiteit is en meer niet-bewakingsactiviteiten moeten uitgevoerd worden, dan overweegt de 
klant best een interne bewakingsdienst of de combinatie van een interne bewakingsdienst met 
uitbesteding van bewaking. 

De belangrijkste redenen om (al dan niet volledig) een interne bewaking te organiseren zijn: de 
eigenheid van het bedrijf of de instelling, grotere complexiteit, meer niet-bewakingsactiviteiten, 
vertrouwelijke informatie en een gevoelige infrastructuur, weinig bewaakte locaties (waarop er 
retributies moeten betaald worden) en geen btw kunnen terug vorderen. 
 
Indien de bovenstaande eigenschappen aanwezig zijn is het best een interne bewakingsdienst of 
voor de combinatie van een interne bewakingsdienst en uitbesteding van bewaking te kiezen, 
waarbij men de leiding en vertrouwelijke zaken intern houdt. 

Het (al dan niet volledig) uitbesteden van bewaking is vooral handig bij volgende eigenschappen: 
enkel bewakingsactiviteiten, een strikte opdrachtgeving, weinig complexiteit, geen toepassing van 
het specialiteitsbeginsel, geen band met het personeel, veel bewaakte locaties waar bovendien 
interventie na alarm nodig is, de btw kunnen terug vorderen. 
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Beeld van interne bewakingsdiensten 
Aan de hand van de resultaten van de enquête en de interviews wordt hierna een beeld geschetst 
van de huidige interne bewakingsdiensten in België. Hier en daar vindt u wat cijfergegevens uit de 
enquête over de desbetreffende onderwerpen. 

Meer dan bewaking 
De geïnterviewden zijn dikwijls meer dan alleen hoofd van de security, ze houden zich daarnaast ook 
bezig met gerelateerde domeinen. Eén van de geïnterviewden staat aan het hoofd van een dienst die 
zowel de interne bewakingsdienst, de uitbesteding (retail + statische bewaking), de interne privé 
detectives, technologie en preventie, risico beheer, continuïteit, crisismanagement en safety omvat.  

Hiërarchie 
Vele security managers hebben de leiding over een dienst die niet alleen de interne bewaking omvat 
maar ook het onthaal, de ADR controle67, een gedeelte transport, radioactiviteit meting etc. Ze 
nemen er dus nog een pak extra wetgeving bij, die vooral te maken heeft met safety en technische 
aspecten. Zo staan ze ook in voor de interne ‘supply chain’ en het totale beheer van het technisch 
patrimonium. Al deze zaken opvolgen is een grote verantwoordelijkheid en ook veel werk. Daarom 
ontstaat er bij de grotere interne bewakingsdiensten dikwijls een bepaalde hiërarchie.  

De security manager is de eindverantwoordelijke maar hij deelt het leiding geven met anderen. 
Grote bedrijven en instellingen hebben enkele leidinggevende type A bewaking in dienst, waarvan 
sommigen niet altijd het pure bewakingswerk doen. Men gaat de taken verdelen onder de 
verschillende leidinggevenden. Er is doorgaans iemand die de bewaking en interventie aanstuurt, 
daarnaast is er een leidinggevende die verantwoordelijk is voor de control room en meestal is er nog 
een andere die zich in het bijzonder bezig houdt met de technische beveiliging.  

Interne brandweer 
Het gebeurt dat de leidinggevende bewaking ook aan het hoofd staat van de interne brandweer. De 
interne brandweer heeft meestal een opleiding gehad als eerste interventie team. Een geïnterviewde 
uit de industrie heeft een interne brandweerdienst met een eigen brandweerwagen. De dienst 
bestaat uit 25 brandweermannen waarvan een aantal fulltime bezig zijn met de brandweerdienst op 
de site van het bedrijf. Verder is er nog een alarmknop waarmee de leidinggevende onmiddellijk 20 
van zijn brandweermannen kan oproepen. De bedrijfsbrandweer heeft als taak om in geval van een 
incident, het eerste kwartier te overbruggen tot de officiële hulpdiensten arriveren. Er is ook nog een 
medische post op de site, met een minimum bemanning van één verpleger en één dokter.  

Interne fraude 
Verschillende bevraagde security managers zijn ook verantwoordelijk voor een dienst die zich bezig 
houdt met interne fraude. Veelal hebben zij interne privédetectives in dienst die het personeel 
controleren. De interne privédetectives ondervragen de medewerkers en soms roepen ze dan de 
politie op. Maar in bepaalde regio's is de politie niet zo happig om daarvoor ter plaatse te komen. Als 

                                                           
67 ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route 
(Europees akkoord over voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) 
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er dan iemand betrapt wordt op diefstal wordt de politie gewaarschuwd en wordt er gevraagd om 
een huiszoeking. Het probleem is dat de politie dikwijls niet onmiddellijk beschikbaar is voor het 
onderzoek en op die manier hebben de daders soms voldoende tijd om alle bewijsmateriaal te doen 
verdwijnen vooraleer er effectief een huiszoeking wordt gedaan.  

Schoonmaak 
Er is meestal veel verloop bij de (al dan niet interne) kuisploeg, er zijn veel contractuelen en 
tijdelijken, daar zit dus het probleem. Dikwijls ligt het ook aan de screening, dit gebeurt via een 
interim kantoor en dat gebeurt niet altijd grondig. Het wordt soms niet goed opgevolgd.  

 “Er is een tijd geweest dat er veel interne diefstal was, er werden computers en andere dure 
apparaten gestolen. Met camera beelden en ‘logregisters’ heeft men enkele daders kunnen 
betrappen op diefstal, dit was vooral personeel van de kuisploeg. Het kwam er op neer dat die 
mensen een vage taak hadden; er had zelfs iemand een stand-by functie. Deze persoon was er elke 
dag aanwezig maar moest niets doen, die liep wat rond. Die moest invallen wanneer iemand ziek 
werd. “ 

Uitgangscontrole 
Slechts 28% van de respondenten doen aan uitgangscontrole. Dit gaat vooral over industrie, winkels 
en financiële en andere diensten (banksector, media, toerisme .. - m.u.v. uitgaansleven). 
 
Velen doen aan uitgangscontrole op het personeel om diefstal te voorkomen. Dit gebeurt zonder 
voorafgaande toestemming omdat het opgenomen is in het arbeidscontract van het personeel. 
Uitgangscontrole vindt plaats ofwel op verdenking van diefstal ofwel als steekproef.  

“Men huurt bewakingsagenten in om deze controles uit te voeren. Er worden drie bewakingsagenten 
per site gevraagd en deze gaan dan aan de speedgates zitten en dan laten ze de mensen 1 per 1 naar 
buiten. Om de zoveel tijd nemen ze er dan iemand uit die ze gaan controleren. Dit gebeurt volgens 
het wettelijke kader en wordt gesteund door de vakbond. Men is in principe verplicht om mee te gaan 
naar een lokaal want het is tijdens de werkuren, ze zijn nog niet uitgeprikt. Dan moeten ze daar hun 
zak openen en leeg maken. Als ze het weigeren dan wordt normaal wel de politie gewaarschuwd. De 
bewakingsagenten hebben geen toegang tot de persoonlijke lockers van het personeel.” – Security 
manager uit de financiële sector. 

Safety 
De huidige algemene trend is dat safety onder dezelfde tak als security valt. Vroeger was dit niet zo 
en toen had men nogal tegengestelde belangen. Nu weet men dat security nodig is om de safety te 
garanderen, het idee dat safety en security hand in hand gaan krijgt meer ingang. Twintig jaar 
geleden waren het nog opposanten van elkaar, nu is dat geëvolueerd naar integratie, er is ook 
overleg met de andere betrokken diensten.  

De chemische sector is zeer gespecialiseerd wat safety betreft, het is enorm complex, daardoor valt 
dit niet onder de bevoegdheid van de interne bewakingsdienst. De preventiedienst en brandweer 
houden zich daar mee bezig. Beide domeinen zijn te omvangrijk voor één leidinggevende, daarom 
worden de twee diensten geleid door verschillende personen. 
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Ook bij anderen valt de verantwoordelijkheid over safety en preventie onder een aparte dienst. Er is 
wel wekelijks overleg tussen de security en de safety. Verder zitten beiden, security en safety 
managers, ook dikwijls in dezelfde werkgroepen, zodat er nauwe samenwerking is tussen de beide 
verwante diensten.  

Het principe in vele bedrijven en instellingen is ‘safety first’. De veiligheid van de personen gaat voor, 
daarna komt de veiligheid van de gebouwen en dan pas daarna telt de security (het voorkomen van 
schade door criminaliteit of overlast).  

Taken betreffende preventie, brandveiligheid en parkeerbeleid worden dikwijls ook uitgevoerd door 
de bewakingsagenten hoewel de dienst safety niet onder de verantwoordelijkheid valt van de 
security manager. De bewakingsagenten kijken vooral toe of de regels rond brandpreventie worden 
nageleefd. Ze gaan veelal ook het personeel controleren en aanspreken op de veiligheidsvoor-
schriften, zoals onder andere het dragen van veiligheidsschoenen. Ze spreken bijvoorbeeld mensen 
aan die zich parkeren voor een branduitgang. 

“In ons bedrijf bestaat de preventiedienst uit 5 preventieadviseurs waarvan één het hoofd van 
preventie is. Preventie en security zijn nu totaal gescheiden. Doordat deze twee diensten momenteel 
nog volledig gescheiden werken kan het wel eens tot een belangenconflict komen. Momenteel is de 
relatie niet zo goed. Indien de leiding van security en safety aan dezelfde persoon zou worden 
toevertrouwd, zullen de discussies sneller beslecht worden.”  - Security manager uit de industrie. 

Security en safety zijn soms tegenstrijdig. Een deur op slot, om geen vrije toegang te geven, maar 
anderzijds moet de deur wel snel open want deze dient als nooduitgang. De technische oplossing 
bestaat uiteraard (bijvoorbeeld een nooddeur onder alarm met een luide sirene), maar dat kost geld. 

Door de ‘open house policy’ van de ziekenhuizen zijn er veel minder tegenstrijdige belangen tussen 
de safety en security. Als er bijvoorbeeld camerabewaking geplaatst wordt, met het oog op 
gauwdiefstal of vandalisme, dan kunnen deze camerabeelden ook wel helpen om snel de twijfel over 
een brandalarm op te heffen. 

“Safety primeert op security, dat moet gewoon, er moet een compromis komen. Er moeten soms 
andere oplossingen gezocht worden om de veiligheid nog te kunnen waarborgen. Men wil geen 
gijzelingen of schietincidenten, de veiligheid van het personeel en de bezoekers primeert.  

Preventieadviseurs zijn meestal niet thuis in de security wereld, het is iets helemaal anders maar in 
vele gevallen wordt de security taak wel toegewezen aan de reeds aanwezige preventieadviseur. Dit 
omwille van het budget, het zou teveel kosten om nog een extra securityexpert aan te werven, 
daarom geeft men die taak vaak aan de safety of de logistieke verantwoordelijke.  

Veel mensen kennen het verschil niet tussen safety en security en dan zien ze de veiligheid onder één 
noemer waardoor men iemand opzadelt met een veiligheidstaak waar hij niets van kent. Het is de 
vraag of die persoon kan geïnteresseerd zijn in de security wereld,  men zichzelf daarvoor wil 
bijscholen en aan zelfstudie doen.” - Security manager uit de financiële sector. 
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Risico management 
Security is een dynamisch gegeven, dat moet minstens elk jaar herzien en in vraag gesteld worden. 
Op basis van risico analyses moet het securitybeleid evolueren. Er is ook een verzekeringsaspect. De 
premies van verzekeringen hangen nauw samen met het risico op schade. 

“Er worden risico analyses opgesteld, per product, per proces. Van op het moment dat er een 
procesvernieuwing komt, een aanpassing bijv.: een nieuwe plant, nieuwe technologie, nieuw gebouw, 
installatie, ... Dan komt er telkens opnieuw een risico analyse. Het beveiligingsconcept wordt dan 
voorgesteld en geïmplementeerd. Dat gaat over elektronische beveiliging, bouwkundig en man 
bewaking. Welke soort beveiliging en bewaking hangt af van de risico's.” - Security manager uit de 
industrie. 

Risico’s 
De risico’s zijn zeer sterk afhankelijk van de te bewaken locatie en sector. In museums bijvoorbeeld 
ligt het voor de hand: de kunstvoorwerpen vormen een potentieel doelwit van diefstal en 
beschadiging.  

De risico’s zijn meestal echter heel divers, buiten enkele specifieke sectoriële risico’s kan de lijst erg 
lang worden: diefstal, afpersing, misbruik van vertrouwen, interne diefstal door het personeel, 
georganiseerde diefstal door rondtrekkende dadergroepen, criminele brandstichtingen, vandalisme, 
inbraken, hold-up, kidnapping, alcohol en drugsmisbruik, geweld op het werk, industriële spionage, 
zakkenrollen, criminaliteit op de parkings, etc. 

De aanwezigheid van zowel gewone burgers als Vips maken dat toegangscontrole en een vorm van 
bewaking nodig zijn bij sommige bedrijven en instellingen. Er kan ook veel kostbaar materiaal 
aanwezig zijn in de gebouwen en dat moet eveneens bewaakt worden. Wanneer er veel mensen in 
het gebouw werken kunnen er wel eens incidenten gebeuren. Dat gaat bijvoorbeeld over 
aanrijdingen op de parking, diefstal, ongevallen of brand.  

Bij gevoelige, kritische infrastructuur, zoals chemische installaties is bewaking en beveiliging 
uiteraard ook nodig. Bijkomende risico’s zijn: sabotage aan deze installaties, diefstal (eigendom + 
know how), zeehaven met schepen (illegalen die op het schip willen geraken), vuurwerk (safety), ... 

“De operationele risico’s voor de bank zijn de veiligheidsincidenten in kantoren, in een bepaalde 
selectie van kantoren is nog cash te rapen, dus daar is er een groot risico. Hoe moeilijker het wordt 
om in kleine kantoren een overval te plegen, des te meer de criminelen zich toeleggen op grotere 
kantoren. Dan is de potentiële buit ook vrij groot als het dan toch lukt ondanks alle 
veiligheidsmaatregelen.” - Security manager uit de financiële sector 

Er is ook een specifieke aandacht voor het IT gebeuren.  

“Er zijn twee datacentra, er is een basis data center en back up data center, waarvan de fysische 
bewaking op zich toch een zeer specifiek risico is. Het fysisch saboteren van die plaatsen zou een zeer 
groot risico kunnen zijn, misschien zelf het grootste risico van allemaal. Dit wordt op een zekere 
manier beveiligd met accessystemen, fysische beveiliging, automatische deuren van het zwaarste 
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niveau, sas deuren met weegapparatuur, betonconstructies, speciale airco- en brandbeveiliging. Dit 
alles is van een hoog niveau. Er wordt zoveel mogelijk afgedekt met elektronische beveiliging. De 
pure toegang tot de sites zelf wordt via een bewakingsagent opgevolgd, deze zit in een versterkte 
loge. Op deze locaties rijd je bijv. niet zomaar de parking pp. Er is een sas systeem voor wagens. Het 
gaat dus om een opeenvolging van deuren en controlepunten. Er is een enorme interne 
reglementering en er zijn heel wat constructieve maatregelen zodat bijv. niet alles in een keer kan 
opgeblazen worden.” - Security manager uit de financiële sector. 

Uit voorgaande blijkt dat er veel meer risico’s zijn dat diefstal alleen. Het risico wordt wel verzwaard 
als er geld aanwezig is. Op basis van een grondige risicoanalyse wordt een visie en strategie 
ontwikkeld om schade door criminaliteit en overlast te voorkomen of beperken.   

Bijzonder risico 
9 van de 53 respondenten geven aan te maken te hebben met een bijzonder risico, enkele Seveso 
bedrijven68 en enkele andere respondenten omschrijven, elk voor zichzelf, wat een bijzonder risico is. 
Buiten de industrie is dat bijvoorbeeld: behandelen en/of opslaan van cash geld (risico op diefstal 
gewapenderhand), voor anderen is dat psychiatrie en patiënten op spoed (risico op agressie).  

Sleutelbeheer en toegangscontrole 
30 van de 53 respondenten zeggen aan toegangscontrole te doen. De overige respondenten zijn 
bijna allemaal ziekenhuizen wat verklaart waarom er zoveel zijn (23 respondenten) die niet aan 
toegangscontrole doen. De ziekenhuizen kunnen met hun ‘open house policy’69 praktisch niet aan 
toegangscontrole doen, dat zou onmogelijk zijn. Hetzelfde geldt voor de openbare vervoersmaat-
schappijen.  

Sleutelbeheer en toegangscontrole zijn dikwijls afgesplitst van de bewaking. De dossiers met de 
verschillende rechten per personeelslid en het beheer van de sleutels zijn de bevoegdheden van een 
andere dienst. Specifieke toegangsrechten voor beveiligde zones moeten wel meestal via de 
bewaking gaan. De verantwoordelijke voor bewaking zorgt ervoor dat men al dan niet toegang krijgt 
tot een beveiligde zone.  

Een elektronisch sleutelbeheersysteem is beter dan een ouderwets sleutelbeheer. Met een 
elektronisch systeem kan opgevraagd worden wie het laatst een bepaalde sleutel heeft uitgeleend. 
Een elektronisch systeem is echter niet doeltreffend tegen verlies of diefstal van een sleutel. Men 
weet immers niet wie de sleutel steelt of vindt en men kan niet voorkomen dat er van de 
onrechtmatig verkregen sleutel misbruik wordt gemaakt. 

Daarom probeert men met zo weinig mogelijk sleutels te werken. Bij verlies of diefstal van een 
sleutel moet men immers, uit voorzorg, alle sloten vervangen. Dit is enorme kost en eigenlijk niet 
haalbaar. Daarom wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van toegang met badge. Met een 

                                                           
68 Een Seveso-bedrijf produceert, bewaart of gebruikt gevaarlijke stoffen – het is bijvoorbeeld een raffinaderij, 
een petrochemische vestiging, een chemische fabriek, een aardoliedepot of een opslagplaats voor explosieve 
stoffen. In 1976 gebeurde bij Seveso in Italië een zwaar industrieel ongeval, en dat verklaart meteen de naam 
van de zgn. Seveso richtlijn, dit is de Europese richtlijn over de risico’s van industriële ongevallen. 
69 Iedereen kan zomaar binnen en buiten wandelen, er is weinig tot geen toegangscontrole. 
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elektronisch badgesysteem kan men bij diefstal of verlies, de 'verloren' badge blokkeren of 
deactiveren. Zodoende hoeft men geen systeem of sloten te vervangen en vermijdt men bijkomende 
kosten en een hoger risico op diefstal van goederen. 

Beveiliging 
De geïnterviewden zijn dikwijls verantwoordelijk voor de beveiliging van de gebouwen en het 
plaatsen van beveiligingstechnieken. Bij de meesten is er camerabewaking en kunnen er vele deuren 
onder alarm geplaatst worden. Bij verouderde gebouwen zijn er soms problemen met de beveiliging. 
Het is niet altijd evident om moderne technieken te implementeren in een verouderde constructie. 

Een van de geïnterviewden werkt met security concepten. Het gaat om een bedrijf met enorm veel 
kantoren verspreid over heel België. Het beveiligen van deze kantoren is dus heel bijzonder. Er zijn 
concepten per type van gebouw, waarbij het gaat om concepten van zeer grote gebouwen tot kleine 
gebouwen, elk met hun eigen risico’s. De kantoren onderling kunnen ook enorm verschillen, dit 
hangt vooral af van het aantal personeelsleden en de risico’s. Het gaat dus om een aantal heel 
verschillende concepten, die worden getoetst aan wat er gebeurt. Bijvoorbeeld bij diefstallen, 
overvallen en andere incidenten worden deze concepten herbekeken. 

Het bouwkundig beveiligen bij dit bedrijf is makkelijk omdat ze security project leiders hebben die 
zich bezig houden met verbouwingen, verhuizen of nieuwbouw. Zij passen dan de security concepten 
toe en controleren hierop. Eenmaal dat alles geïnstalleerd is en gebruikt wordt (bijv. 
toegangscontrole met badges en sleutelregisters), volgt er een audit op de security concepten. De 
audit kent de procedures. Op basis van deze evaluaties moet de security dienst gaan handelen en 
hun concepten bijwerken.  

Wanneer men de beveiliging van het bedrijf of instelling niet zelf in handen heeft, dan maakt de 
security-manager wel deel uit van een project team. Hij fungeert dan als contactpersoon of 
aanspreekpunt voor beveiliging. De situatie wordt geschetst en bekeken, een project wordt uit 
gewerkt in teamoverleg. In sommige bedrijven of instellingen werkt men met het concept van 
resultaatverbintenis: men wil een bepaald resultaat bereiken en daarvoor moeten de experten de 
nodige middelen uitzoeken. 

Concrete beveiliging 
De helft van de respondenten bewaakt meerdere locaties. 64% gebruikt aparte ingangen voor: 
personeel, bezoekers, leveranciers van goederen en diensten (= contractors). De helft gebruikt 
cameratoezicht en meer dan de helft gebruikt (al dan niet in combinatie met cameratoezicht) een 
elektronisch pasjessysteem (badges) bij toegangscontrole. Metaaldetectie is slechts bij één 
respondent in gebruik als vorm van toegangscontrole. Biometrie is maar bij 3 respondenten in 
gebruik voor toegangscontrole. 
 
Organisatorische maatregelen 
Organisatorische maatregelingen gebeuren vooral bij de bouw van een kantoor of fabriek. 
Organisatorische maatregelen zijn in sommige bedrijven of instellingen eerder rampzalig. Men is 
meer en meer gesloten bureaus aan het omvormen tot open landschap bureaus. Het probleem is dat 
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die bureaus op geen enkele manier kunnen afgesloten worden, ook niet per afdeling. Het personeel 
laat vaak zijn dure voorwerpen gewoon liggen in het zicht, zoals laptops, Blackberry's en dergelijke. 
Zo wordt er regelmatig eens iets gestolen. Op het niveau van het beleid moet er dan moeite gedaan 
worden om de mensen te sensibiliseren omtrent dit probleem (bij voorbeeld met ‘clean desk policy’). 
Bouwkundig gezien wordt het steeds moeilijker om de risico's te beheersen, zeker met die open 
bureau eilanden. 

“Het gaat hierbij om de indeling van de winkel zoals het plaatsen van diefstalgevoelige producten in 
de omgeving van sociale controle, dit bijvoorbeeld bij een kassa of een stand voor bediening of een 
gang waar veel passage is. Het is ook belangrijk dat men niet al het personeel tegelijkertijd laat 
pauze nemen.” - Security manager uit de commerciële sector 

Technische maatregelen 
Niet elk gebouw wordt dag en nacht permanent bewaakt, het gebeurt dus dat men gewoon het hele 
gebouw afsluit en 's nachts niet meer bewaakt ter plaatse. De mobiele bewaker controleert soms 
deze gebouwen tijdens zijn ronde. De meeste gebouwen moeten 's avonds afgesloten worden (bij de 
industrie zijn dat vooral de administratieve gebouwen want de productiesites blijven meestal 
draaien; op productiesites is er altijd personeel). Sommige gebouwen worden elektronisch 
afgesloten, anderen niet. Hier en daar gebruikt men E-Locks, vanaf een bepaald tijdstip gaan 
sommige deuren automatisch elektronisch op slot. Indien er toch iemand binnen wil, moet men eerst 
toestemming vragen aan de bewaking via camera en/of het intercom systeem.  

Meestal doen de bewakingsagenten een sluitingsronde en zetten het alarm in nachtregime. Alle 
gebouwen staan onder elektronische beveiliging met alarm, deze alarmen komen dan binnen bij de 
meldkamer en die sturen een interventie na alarm indien een detector een alarmsignaal stuurt. De 
interventie van de bewakingsagent is bedoeld om de twijfel op te heffen: er moet immers 
geverifieerd worden of het alarm terecht was of veroorzaakt werd door een technische storing.  

Bij ziekenhuizen is er bij bepaalde diensten een badgesysteem. Soms wordt de deur gewoon met de 
sleutel afgesloten of staat ze onder alarm. De apotheek is, bijvoorbeeld, in elk ziekenhuis afgesloten. 
Soms met een oud code systeem, ofwel met badge lezer. Hier en daar is er ook camerabewaking. Als 
er bezoekers na sluitingsuur binnen willen, wordt er gebeld door de bewakingsagenten naar de 
dienst waarvoor de bezoeker komt. Deze moet dan al dan niet toestemming geven om deze persoon 
alsnog binnen te laten. 

Daarnaast heeft men camerasystemen (cctv), spiegels, goede verlichting, toegangscontrole, 
alarmknoppen, tijdslot op de koffer, alarmsystemen op de nooduitgangen, beveiligde ruimtes, IT 
security, etc. 

Menselijke middelen 
“Er is de winkelinspecteur in burger en de bewakingsagent in uniform. In de winkels pakken de 
winkelinspecteurs de dieven terwijl de statische bewakingsagent een afschrikkend effect moet 
hebben maar tegelijkertijd ook een goede dienst van service aan de klanten moet bieden.” - Security 
manager uit de commerciële sector. 
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Er is een goede samenwerking nodig via partnerships met de politie (protocolovereenkomsten met 
de overheid). Daarnaast doet men personeelscontroles, men heeft een dienst interne fraude en een 
vergunde interne bewakingsdienst. Dit alles past in een visie / concept, een globale (of integrale) 
aanpak van de criminaliteit in de sector. De bewaking is een facet van het groter geheel. 

Winkel 
Een manager heeft voor de opening en sluiting van zijn winkel een code nodig om het alarm in- of uit 
te schakelen en een ID code. Bij problemen heeft men de ID code nodig om zich te kunnen 
identificeren tegenover de meldkamer.  

Wanneer men het alarm in nachtregime zet in de winkel, gaan de lichten uit als men naar buiten 
gaat. Het alarm is namelijk gekoppeld aan de verlichting. Op die manier heeft men een visuele 
bevestiging dat het alarm in nachtregime is. Bij het forceren van een nooddeur bijv. gaat het alarm af 
en tegelijkertijd ook een sirene, dit schrikt af.  

In elke winkel hebben ze een controle scherm waarop ze de verschillende zones in hun winkel 
kunnen zien. In de winkel mogen geen personen meer aanwezig zijn vooraleer men het alarm in 
nachtregime zet. Ook wanneer bijvoorbeeld een magneetcontact van een deur niet goed dicht is, dan 
kan men het alarm niet in nachtregime plaatsen, want die zone is niet ‘in rust’. Er zijn altijd mensen 
die nonchalant zijn of er kan ook een technisch defect zijn, in zo een geval belt men naar de 
meldkamer. Die kunnen dan kijken wat het probleem is en het alarm overbruggen indien nodig. In de 
winkels zelf kan men geen alarm overbruggen maar bij fysieke beschadiging of mechanische 
problemen kan men niet anders. Zulke zaken kunnen niet meer tijdens de nacht nog worden 
opgelost en dus overbrugt men het alarm vanuit de meldkamer. Een van de redenen dat men dit van 
op afstand doet is dat niet iedereen bevoegd is om zulke zaken te doen. Men kan het personeel van 
de winkel wel een alarm laten in nachtregime plaatsen met een code maar veel verder gaat het 
meestal niet. Het werken met zones, deze buiten dienst zetten en dergelijke, moet men beperken tot 
de bevoegdheid van enkele mensen.  

Perimeters 
Vele van de bevraagden werken met perimeter bewaking en beveiliging. Dit houdt in dat men het 
gebouw of de site gaat onderverdelen en compartimenteren, zodat men de beveiliging kan 
controleren in verschillende zones, die kunnen voorgesteld worden als concentrische cirkels. Er is 
meestal een buitengordel waarmee men de volledige site kan afsluiten. De bewaking kan de site van 
op afstand afsluiten met een reusachtig hekken. Indien men daar voorbij geraakt, dan kan men in 
theorie de tweede gordel afsluiten, dat zijn alle buitendeuren van het gebouw. Dan heeft men nog 
een derde gordel, dit zijn specifieke ruimtes die men nog eens afzonderlijk volledig elektronisch kan 
afsluiten. Dit kan in vele gevallen van op afstand afgesloten worden. De (niet altijd aanwezige) vierde 
gordel is binnen deze kritieke ruimtes, waar men zelf allerlei sloten nog eens kan vastmaken, met 
heel zware deuren.  

Dit combineert men met een elektronisch toegangscontrole systeem, er wordt bijgehouden welke 
personen op welk tijdstip in het bedrijf of de instelling aanwezig zijn, ook kan men de aangemelde 
wagens nakijken. Er is een badgesysteem met cameratoezicht. 
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Specialiteitsbeginsel 
Bij 75% van de respondenten voeren hun bewakingsagenten ook andere activiteiten uit, naast de 
bewakingsactiviteiten.  
 
Bij een deel van de bevraagden heerst er een strikt security beleid, men voert enkel security en 
security verwante opdrachten uit. Men wil niet dat de interne bewakingsagenten andere klusjes gaan 
opknappen die niets met security te maken hebben. De interne bewakingsagenten moeten logischer 
wijze wel enkele administratieve taken uitvoeren zoals het schrijven van rapporten, defecten 
melden, mensen contacteren, ... 

De reden dat de interne bewakingsdienst geen andere taken dan security doet, is historisch te 
verklaren (het is zo gegroeid). Ook omdat men de efficiëntie van de dienst wil behouden. Men moet 
ervoor zorgen dat de bewakingsagenten bezig zijn met hun kerntaak. De bewakingsagenten houden 
zich niet bezig met klusjes, de bewakingsopdrachten primeren. 's Avonds sluiten de bewakings-
agenten wel bepaalde deuren en zij doen de lichten uit en dergelijke, maar dat zijn security 
gerelateerde taken.  

Bij velen is het specialiteitbeginsel echter geen reden om een interne bewakingsdienst te 
organiseren. Aan de bewakingsondernemingen kan een klant blijkbaar ook vragen om bepaalde (niet 
security) taken uit te voeren, zoals het rondbrengen van kranten of het afbakenen van plaatsen. Dit 
werd soms contractueel afgesproken, ook al is dit verboden bij wet (overtreding op het specialiteit 
beginsel) - het wordt toch altijd gedoogd door de FOD Binnenlandse zaken, Directie Private 
Veiligheid. 

Bij ziekenhuizen ziet men meestal een andere trend, zoals de volgende persoon zegt: “Binnen een 
ziekenhuis is het security gebeuren slechts 10%, de overige 90% zijn andere taken dan bewaking. 
Daarom dat men met een eigen interne bewakingsdienst werkt, zodat men de vele andere taken die 
ook 24/7 moeten gebeuren, kan laten uitvoeren door bewakingsagenten. Interne bewakingsagenten 
mogen bijvoorbeeld bloedstalen wegbrengen, maaltijden naar een lokaal brengen, een prof naar een 
andere campus voeren, signalisatie werkzaamheden uitvoeren, enzovoort. Om die reden kan men dus 
niets beginnen met het uitbesteden van de bewaking, want externe bewakingsagenten mogen al deze 
taken niet uitvoeren.“ - Security manager van een ziekenhuis. 

De interne bewakingsdienst doet dikwijls ook safety taken zoals het testen van de branddetectoren, 
de sirenes voor de evacuatieoefeningen, etc. Het gebeurt dat de dienst preventie enkel advies geeft. 
De preventiedienst beschikt niet over voldoende medewerkers om dit advies te implementeren.  
Daarom voert de bewaking het advies uit en geeft dan feedback aan de preventiedienst.  

“Daarnaast is er nog een team van interne bewakingsagenten, dit noemen ze de interventieagenten. 
Het zijn interne bewakingsagenten die ook opgeleid zijn voor bedrijfsbrandweer en EHBO. Dit team 
is mobiel en intervenieert in de verschillende gebouwen van het bedrijf in Brussel. Ze hebben niet 
continu alarm maar er komt heel wat bij kijken. Een groot deel van hun tijd zitten ze in opleiding en 
doen ze kwaliteit checks van bepaald materiaal. Ze doen bijvoorbeeld de check van de liften waarbij 
er continu checks zijn of alle liften werken. Dit zowel centraal om te kijken of alle signalen werken, als 
zeer fysisch de liften ter plaatse na gaan kijken. Interventie in de liften doen ze niet, dat is voor de 
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brandweer. De interventieagenten zijn ook de personen die toegang geven aan de bezoekers, de 
fysische toegang dan wel. In het grootste deel van de gebouwen moet er toegang met badge 
verleend worden. Uiteraard moeten in bepaalde beveiligde gebieden airco’s hersteld worden, 
brandweerapparatuur nagekeken worden, loodgieters langskomen etc. Dit soort interventies moet 
begeleid worden en dit gebeurt dan door een mobiele interventie ploeg van de interventieagenten. 
Dit neemt dan ook het grootste deel van hun tijd in beslag, het toezicht houden.” -  Security manager 
uit de financiële sector. 

Oprichting 
Vergunningen en data 

De allereerste vergunning als interne bewakingsdienst bij de respondenten werd in 1991 bekomen, 
op dit moment startte de respondent ook effectief zijn eerste bewakingsactiviteiten. De volgende 
vergunning door één van de respondenten kwam pas in 1994, later dat jaar kwam er nog één. De 
volgende vergunning werd dan weer pas 4 jaar later toegekend, namelijk in 1998, in totaal werden er 
drie interne bewakingsdiensten vergund dat jaar. Dan werd er elk jaar één nieuwe interne 
bewakingsdienst vergund tot en met het jaar 2002. Het is pas in 2005 dat er weer één vergunning 
wordt ontvangen door één van de respondenten. Vanaf 2006 begint het goed op gang te komen, er 
werden dat jaar 4 vergunningen voor interne bewakingsdiensten uitgereikt aan respondenten. In 
2008 waren er 12 nieuwe en in het jaar 2009 waren er het meeste, 15 respondenten met een eerste 
vergunning. In 2010 nog eens 5 nieuwe vergunde interne bewakingsdiensten, en daarna komen er 
maar enkele meer bij. 

De eerste (toen nog niet vergunde) bewakingsactiviteiten vinden plaats in 1940 en 1960, beiden 
door respondenten in de industrie. De volgende groep begint rond 1980 tot en met 1991, dit gaat 
slechts over enkele respondenten. Het is duidelijk dat de industrie en de sector financiële en andere 
diensten (banksector, media, toerisme. - m.u.v. uitgaansleven) de eersten waren met de aanvang van 
(toen niet-vergunde) bewakingsactiviteiten, hier en daar ook een ziekenhuis en enkele musea.  

Vanaf 1940 tot 1991 zijn er 9 respondenten die hun bewakingsactiviteiten aanvangen. Vanaf 1998 tot 
2001 is er weer een nieuwe groep van 7 respondenten. Het is pas vanaf 2006 dat interne bewaking 
echt groeit, de ene na de andere begint met bewaken. Vooral in 2008 en 2009 beginnen de meeste 
respondenten met het aanvangen van een vergunning voor bewakingsactiviteiten. Ondertussen gaat 
het al om 38 respondenten (tot en met 2009). Er volgen nog enkele na 2009.  

Opmerkelijk is dat vanaf 1991 de aanvang van de eerste bewakingsactiviteiten gepaard gaat met de 
eerste vergunning als interne bewakingsdienst. Duidelijk door de invoering van de wetgeving van 10 
april 1990. Vanaf 2001 waren het vooral ziekenhuizen die hun bewakingsactiviteiten aanvingen en 
daarmee ook meteen een vergunning bekwamen. De meeste ziekenhuizen hadden voordien nog 
geen bewaking, of het was toch zeer beperkt. Vanaf de ziekenhuizen konden bewaken met 
gesubsidieerde “stewards” werd er gestart met bewakingsactiviteiten en dus werden er interne 
bewakingsdiensten opgericht.  
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Ziekenhuizen 
Bij de ziekenhuizen zijn het de subsidies voor ziekenhuisstewards die het beleid hebben overhaald 
om de vergunning voor een interne bewakingsdienst aan te vragen. Deze subsidies bestaan nog maar 
een 5tal jaar en dus zijn de meeste interne bewakingsdiensten van de ziekenhuizen in België nog vrij 
nieuw. 

In de grotere ziekenhuizen bestaat er al lang een vorm van bewaking. De bewaking is enorm 
veranderd, er was 30 jaar geleden al bewaking in enkele ziekenhuizen. Bij ziekenhuizen is het een 
logische keuze om intern te gaan bewaken. Vroeger liepen er in christelijke ziekenhuizen 
kloosterzusters rond, deze deden bijvoorbeeld de deuren open of dicht en deden het licht uit 's 
nachts. Wanneer er een vreemde bezoeker binnen kwam, dan ging men deze aanspreken. De 
kloosterzusters lagen aan de basis van de bewaking in de meeste ziekenhuizen. Zo is deze vorm van 
bewaking gegroeid, de zusters zijn geleidelijk aan uit het beeld verdwenen en men stelde zich dan de 
vraag wie er nu die taken ging overnemen.  

In sommige andere gevallen is de bewaking gegroeid vanuit een technische of andere facilitaire 
dienst. Vaak combineerde men de job als 'bewaker' met de bestaande job van technieker of van 
schoonmaker. Vanaf het moment dat er een duidelijk wettelijk kader was, moest men vergunde 
bewakingsagenten hebben voor deze taken. Op die manier is dus een bewakingsdienst in de meeste 
ziekenhuizen ontstaan.  

Historisch 
Er zijn bedrijven of instellingen waarbij het beleid steeds geopteerd heeft voor een eigen interne 
bewaking en daarvoor werd dan een vergunning aangevraagd. Vroeger was er voor bewaking ten 
eigen behoeve geen verplichte vergunning nodig, er was nog geen wettelijk kader. Sinds men bij het 
uitoefenen van de bewakingsactiviteit 'toezicht op personen', hoe dan ook vergund moet zijn, is het 
allemaal veranderd. Met het wettelijk kader voor interne bewakingsdiensten kwam er ook heel wat 
extra administratief werk bij, men moest van alles aanschaffen om wettelijk in orde te zijn als interne 
bewakingsdienst.  

“Men is begonnen in de jaren '60 met het inhuren van een bewakingsfirma, maar dat was na een 
paar weken al afgelopen. De verantwoordelijke voor de bewaking kwam eens op een zondag langs en 
toen bleek dat de gehele bewaking niet aanwezig was. Ze zaten allemaal wat verder op café, er was 
toch niets te doen, het was een pas ontgonnen haven, in the middle of nowhere. Dit incident heeft de 
nodige commotie veroorzaakt. De bazen, hebben toen beslist om niet meer verder uit te besteden. De 
bewaking zou een interne bewakingsdienst worden met eigen personeel. In de jaren '60 was het de 
tendens om alles intern te organiseren, ook het kuis- en keukenpersoneel. Eigen personeel primeerde, 
in de jaren '60 was er nog geen sprake van een kostenanalyse. 'Wat men zelf doet, doet men beter', 
was het argument. De keuze om intern te bewaken moet je dus zien in zijn tijdsgeest, het was ook een 
historische keuze. Tegenwoordig is dit helemaal anders, nu moet je elke cent verantwoorden. Men 
moet marktconform en markt competitief zijn, die begrippen bestonden vroeger nog niet. Met de 
jaren na de oliecrisis, de jaren '70 en verder, is men veel scherper beginnen nadenken en dan is het 
kostenplaatje meer beginnen naar voor komen.” - Security manager uit de industrie. 
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Musea 
Er zijn heel wat locaties waar er per definitie bewaking nodig is. Bij voorbeeld de musea. Zonder 
toezicht kan je er geen stukken tentoonstellen; er zijn weinig musea zonder suppoosten. De 
verzekering zal het ook niet toestaan dat er stukken worden tentoongesteld zonder toezicht. Op een 
bepaald moment was men verplicht door de wet van april 1990 om een keuze te maken tussen het 
uitbesteden van bewaking of het oprichten van een interne bewakingsdienst. Men had toen een 
personeelsbestand van een groot aantal suppoosten die vroeger zelfs vast benoemd waren. Men kon 
deze mensen dus niet zomaar op straat zetten en daarom is men zich gaan vergunnen als interne 
bewakingsdienst. Een redelijk aantal van die suppoosten kunnen bijna op pensioen gaan en je kunt 
die niet zomaar op straat zetten. Het is een historische keuze. 

"Ge gaat die toch allemaal niet op straat gooien omdat er plots een wettelijk kader is. Er was 
weinig keuze, het was ofwel alle suppoosten ontslaan en alles uitbesteden, maar dat was geen optie. 
De suppoosten zijn als interne bewakingsagenten niet gebonden aan het specialiteitsbeginsel en 
kunnen dus nog altijd heel veel niet-bewakingsactiviteiten uitvoeren in de musea. Bijvoorbeeld bij de 
sluitingstijd tentoonstellingen opbouwen of afbouwen, een muur schilderen, allerlei kleine klusjes. Ze 
lossen ook onthaalbediendes af, ze gidsen in sommige musea en er zijn er zelfs die koffie gaan zetten. 
Als men die suppoosten niet zouden hebben, dan zouden ze werkmannen moeten in dienst nemen 
die de tentoonstellingen zouden opbouwen etc." - Security manager uit de een openbaar bestuur. 

In principe moesten de musea van publiek recht die ten eigen behoeve bewakingsactiviteiten 
organiseren op publiek toegankelijke plaatsen reeds een vergunning voor een interne 
bewakingsdienst aanvragen toen de wet van 10 april 1990 van kracht werd. Maar de openbare 
musea zijn pas wakker geworden toen het KB van 21 december 2006 in een aangepaste opleiding 
voor erfgoedbewaker heeft voorzien. Er zijn echter nog steeds musea die niet in orde zijn met de wet 
private veiligheid.  

Industrie 
De bewaking van vis- of jachtterreinen en van private goederen, zoals industriële gebouwen en 
installaties,  bestond reeds lang voor de wet van 10 april 1990. Er waren vroeger twee soorten 
wakers, namelijk zij die aan statische bewaking deden en de beëdigde ‘bijzondere wachters’, die als 
mobiele bewakingsagenten fungeerden. De ‘bijzondere wachters’ legden een eed af bij de 
vrederechter en zo kregen zij, in toepassing van het Veldwetboek, de hoedanigheid van hulpofficier 
van gerechtelijke politie, weliswaar met beperkte bevoegdheid. Niettemin hadden hun processen-
verbaal bewijskracht, behoudens tegenbewijs. Deze ‘bijzondere (veld)wachters’ konden ook in dienst 
van particulieren werken en de industriële bedrijven maakten daar gebruik van om hun eigen 
bewaking te organiseren. Op het moment dat de wet van 10 april 1990 van kracht werd, konden de 
bijzondere wachters, mits een overgangsmaatregel, een identificatiekaart bewaking krijgen van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit kon toen allemaal zonder opleiding; de beëdigde wachters 
zijn dan bewakingsagenten geworden. Alleen wettelijk waren het andere statuten, maar het waren 
nog steeds dezelfde mensen.  
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Vroeger hadden ze geen technische middelen. Het enige wat ze hadden was een bareel en een poort 
met wat knoppen om in te duwen, alles werd manueel bediend. Verder had men een hele hoop 
registers waarin alles werd genoteerd.  

Vroeger 
Helemaal in het begin was bewaking niets meer dan perimetercontrole. Er stonden portiers aan de 
poorten die controleerden welke goederen en personen binnen gingen, en welke opnieuw weer 
buiten gingen. Verder dan de perimeters van het bedrijf kwamen de portiers niet. Het 
fabriekstoezicht in die tijd stelde niet veel voor. In Antwerpen noemde men de bewaking toen ook 
wel de 'Fabriekspolies'. Aanvankelijk droegen de bewakingsagenten nog blauwe hemden met een 
kepie ; zij hadden de uitstraling van een politieagent. Nu mogen bewakingsagenten geen werkkledij 
dragen waarbij verwarring kan ontstaan met het uniform van de politie. 

Evolutie van de bewakingsdienst 
Er is een enorme evolutie geweest in het materieel en de hulpmiddelen die een interne bewakings-
dienst gebruikt. In het begin had men praktisch geen materiaal. Bewakers patrouilleerden meestal 
nog met de fiets. Vroeger werd er weinig in de bewaking en beveiliging geïnvesteerd. Het materiaal 
was bovendien dikwijls in slechte staat. Soms was er wel camerabewaking, maar dan heel beperkt. In 
de industrie heeft men op een bepaald moment een serieuze inhaalbeweging gemaakt. De 
investeringen in beveiliging liep vaak gelijktijdig met het laten vergunnen van een interne 
bewakingsdienst. Er werden op elektronisch, technisch en bouwkundig niveau aanpassingen gedaan. 
De camerabewaking werd beter, er kwamen nieuwe communicatiesystemen, een toegangscontrole 
systeem en de lokalen kregen een likje verf. Zeker de laatste tien jaar is het sterk geëvolueerd. Er is 
meer aandacht voor het bewaken van ‘hot spot’s met camera's en elektronische aansturing van 
deuren. Vroeger moest de portier alles zelf doen, nu gebeurt dit ‘op afstand’. Er zijn dus meer en 
meer inbraakalarmen en camera's gekomen op bepaalde locaties, wat dan ook een meldkamer met 
zich meebracht.  

Personeel 

Verloop bij interne bewakingsdienst 
Het personeelsverloop bij de interne bewakingsdiensten is zeer beperkt. Vroeger was er soms wat 
verloop maar dat had vooral te maken met ontslag wegens ongepast gedrag. Als er al personeels-
verloop is binnen de dienst, komt dit vooral doordat mensen de dienst verlieten uit vrije wil, omwille 
van pensioen, andere job of promotie.  

Er is geen groot personeelsverloop door het bediendestatuut en een aangename werkomgeving. 
Hieruit blijkt dat de interne bewakingsagenten hun werk graag doen. Het is een heel gevarieerde job. 
Als personeel van het bedrijf of de instelling worden interne bewakingsagenten ook correct verloond 
en zij genieten bovendien van extralegale sociale voordelen.  

Een van de managers spendeert dan ook heel veel tijd aan de rekrutering van zijn mensen. Hij maakt 
ze duidelijk, wanneer ze naar de bewakingsdienst komen, dat het definitief is. Hij gaat hun niet alles 
leren om dan na twee jaar weg te gaan en het elders te gaan verkondigen. De bewakingsagenten 
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weten dat, indien ze niet willen blijven bij de interne bewakingsdienst, dan moeten ze weg uit het 
bedrijf of de instelling.  

Aantal bewakingsagenten 
Als we kijken naar het aantal interne bewakingsagenten per respondent dan zijn die het laagst bij de 
ziekenhuizen, het grootste deel van de ziekenhuizen heeft 1 tot 19 bewakingsagenten. Er zijn echter 
uitzonderingen met meer bewakingsagenten.  

Degenen met de meeste interne bewakingsagenten, gaande van een 20-tal tot wel 280 bewakings-
agenten, vinden wij in de industrie, de sector financiële en andere diensten (banksector, media, 
toerisme .. - m.u.v. uitgaansleven) en de openbare besturen (vooral musea).  

Duidelijk aan de top staan de openbare vervoersmaatschappijen met 700 veiligheidsagenten en 
meer. Veiligheidsagenten van het openbaar vervoer hebben dezelfde bevoegdheden als bewakings-
agenten en mogen daarnaast ook handboeien en traangassprays gebruiken. In aantal onderscheiden 
zij zich duidelijk van de andere respondenten.  

Aantal leidinggevenden 
Als we kijken naar het aantal leidinggevenden type A, DIR 0170 is het gemiddeld slechts 1 per 
respondent (IBD/VD). Het maximum aantal is 9 voor één interne bewakingsdienst maar dit is zeer 
uitzonderlijk.  
 
Leidinggevende type B, DIR 0271 wordt bijna nergens gebruikt, het komt slechts zelden voor.  
Het maximum aantal is hier wel 19 voor één interne bewakingsdienst. 

Anciënniteit 
De gemiddelde anciënniteit van de 1100 bewakingsagenten is ongeveer 10 jaar. 

Aanwerving 
28 op 53 van de respondenten werven intern aan (d.w.z. dat de kandidaten reeds voor dezelfde 
werkgever werkten, maar in een andere functie dan bewakingsagent). Daarvan vullen 17 
respondenten dit aan met externe aanwerving De overige 25 werven enkel extern aan. 
 
28 op 53 van de respondenten vragen een pre-screening72 aan bij de 'Directie Private Veiligheid' 
alvorens aan te werven, de meesten daarvan doen dit altijd en enkelen doen dit sporadisch. 
 
50 van de 53 hebben in de afgelopen 5 jaar bewakingsagenten aangeworven voor de interne 
bewakingsdienst, met een gemiddelde van ongeveer 6 bewakingsagenten.  

                                                           
70 DIR 01 = Leidinggevende type A bewaking 
71 DIR 02 = Leidinggevende type B bewaking 
72 Met pre-screening wordt het in overweging nemen van het veiligheidonderzoek bedoeld. 
Bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten kunnen voor een sollicitant aan de FOD Binnenlandse 
zaken, Directie Private Veiligheid, vragen of deze administratie een onderzoek in overweging neemt. Indien de 
administratie bevestigend antwoordt, betekent dit dat de sollicitant in ieder geval bekend is voor feiten die op 
beroepsdeontologisch vlak als problematisch zouden kunnen worden ervaren. De sollicitant wordt dan bijna 
altijd niet aangeworven. 
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19 van de respondenten beweren een eigen deontologische code te hebben voor hun interne 
bewakingsdienst. Dit betreft zowel grote interne bewakingsdiensten als kleinere.  

Sommigen werven bewakingsagenten aan via de dienst 'Human Resources’. Er worden soms wel 
interne vacatures bekend gemaakt vooraleer ze extern worden gepubliceerd, maar meestal zijn er 
intern geen geschikte kandidaten. Dikwijls heeft men de 50/50 regel ingevoerd bij aanwerving, dit 
betekent dat de helft van de vacatures extern worden gehouden. Zo wordt het iets eenvoudiger om 
een geschikte bewakingsagent te vinden.  

Andere werven aan via een eigen interne rekruteringsdienst die gebruikt maakt van een aantal 
testbatterijen, samengesteld naar de functie die moet ingevuld worden. In die context hebben ze een 
testbatterij opgesteld voor een bewakingsagent waarbij men soms onderscheid maakt tussen een 
bewakingsagent voor statische bewaking en een bewakingsagent voor mobiele bewaking.  

Ook gebeurt het dat de security manager zelf de bewakingsagenten voor zijn interne 
bewakingsdienst rekruteert. Indien een kandidaat voor de interne bewakingsdienst geen blanco 
strafregister kan voorleggen, dan wordt er meestal een pre-screening aangevraagd bij de Directie 
Private Veiligheid. Indien het wel blanco is, gebeurt dit normaal niet.  

Nu moeten de kandidaten bijna overal in het bezit zijn van een algemeen bekwaamheidsattest 
bewaking op het moment van de sollicitatie. Deze eis heeft vooral te maken met het lange 
opleidingstraject. Als er snel een bewakingsagent nodig is dan kan men niet wachten tot dat deze 
persoon de opleiding heeft gevolgd. Bij interne kandidaten, die in een productieafdeling werken en 
naar de interne bewakingsdienst willen komen, ontstaat het probleem dat men deze kandidaat 
onmiddellijk moet vervangen op de productieafdeling. Indien de kandidaat deelneemt aan de 
opleiding en niet slaagt voor zijn examens bij SELOR, kan hij niet zomaar terug naar zijn job op de 
productieafdeling. De gehele opleiding (127 lesuren) moet wel gevolgd worden en gedurende deze 
tijd is het bedrijf een medewerker kwijt die voorheen werkte aan het productieproces. Het is dus 
eenvoudiger om een vacature uit te schrijven en iemand extern aan te werven Deze kandidaten 
moeten dan al in het bezit zijn van hun bekwaamheidsattest bewaking. Dan hoeft men enkel nog een 
interne opleiding te geven en moet men niet iemand uit de productie vervangen.   

Een vacature moet echter binnen sommige bedrijven altijd eerst intern worden vrijgegeven, dat is 
vastgelegd in een CAO. Als er intern een ‘geschikte’ kandidaat is, dan moet men deze nemen. Indien 
men intern geen geschikte kandidaat vindt, mag men extern gaan aanwerven. Het blijkt soms zeer 
delicaat te zijn om een interne kandidaat te weigeren, men kan veel problemen krijgen met de 
vakbonden en ook de personeelsdienst oefent een grote druk uit.  

Competentieprofiel 
83% vragen een specifiek competentieprofiel voor zijn bewakingsagenten. 
 
Het competentieprofiel is doorgaans beperkt . Wat de taal betreft volstaat (in Vlaanderen) meestal 
de kennis van het Nederlands. Men verwacht dat de kandidaten sterk gemotiveerd zijn, mails kunnen 
opstellen, in het algemeen verwacht men dat de bewakingsagent ook administratief werk kan 
uitvoeren. Verder moet men heel beleefd, verbaal en sociaalvaardig zijn. De bewakingsagenten 
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moeten goed kunnen omgaan met agressie, veelzijdig en flexibel zijn, een keurig voorkomen hebben, 
fysiek fit zijn en een bepaalde uitstraling hebben.  

Laaggeschoold 
Het is heel belangrijk dat de bewakingsagenten schriftelijk correct rapporteren, maar de meesten 
kunnen dat minder goed. Dat probeert men dan op te vangen door voorgedrukte formulieren en 
checklists te gebruiken zodat de bewakingsagent zo weinig mogelijk zelf moet invullen en 
onthouden. Sommige bewakingsagenten vergeten informatie te vragen of te onthouden of zij 
schrijven fouten. Bewakingsagenten zijn wel eens laaggeschoold en niet zo sterk in schriftelijke 
communicatie. Dan is het voor de leidinggevende moeilijk om hun verslagen te lezen. 

Men laat de bewakingsagenten ook zoveel mogelijk digitaal uittypen want het geschrift is niet altijd 
leesbaar. Bewakingsagenten opleiden in goed rapporteren lukt niet vaak. Belangrijk zijn de 
antwoorden op wie-, wat-, waarom-, hoe –vragen. Dit levert meestal relevante informatie op over 
incidenten en andere problemen.  

De meeste fouten worden gemaakt bij routineopdrachten. Men vergeet sneller als men iets vaak 
moet doen. De bewakingsagent denkt de checklist niet meer nodig is. Leidinggevenden kunnen dit 
oplossen door op fouten te wijzen en regelmatig de procedures te herhalen. 

Problematiek 
“Wanneer een professor zich aanmeldt zonder geldig toegangsbewijs, dan zal deze de toegang 
geweigerd worden. Het probleem is dat dezen soms geneigd zijn om de regels niet te aanvaarden en 
het bewakingspersoneel te bedreigen. Sommige hooggeplaatste personeelsleden stellen zich dus 
boven de regels van het ziekenhuis en dat geeft af en toe moeilijke situaties. Vroeger had het 
grootste deel van het personeel schrik van de proffen, nu is dat al veel minder. Het gaat om een 
mentaliteitsverandering die geleidelijk aan doordringt. Men moet streven naar een rechtlijnig 
bestuur waarbij de regels voor iedereen gelden, en iedereen dus gelijk behandeld wordt. De 
mentaliteit om zich meer te permitteren als professor, ten aanzien van de bewaking, is er nog steeds. 
Het verschil is de manier waarop men er mee om gaat. Nu gaat men de prof niet tegenwerken maar 
de bewaking zal wel alles goed controleren en bijhouden, om later te zien of dat wel allemaal 
toegelaten is. Wanneer iemand wordt aangesproken omdat deze in overtreding gaat met de regels 
van het ziekenhuis, en deze aanvaardt de berisping niet, dan zal men er niet verder op in gaan. De 
bewaking zal de zaak rapporteren aan de verantwoordelijken van het ziekenhuis, die dit probleem 
dan verder zullen aanpakken. Het is niet de taak van de security om in te grijpen, het is hun taak om 
vast te stellen.” - Security manager uit de ziekenhuis- en onderwijssector. 

Het gaat er om dat de regels voor iedereen gelden en dat de bewakingsagent de overtreder moet 
aanspreken en de overtreding ook moeten melden aan de verantwoordelijken. Als het directiecomité 
achter de het security beleid van de interne bewaking staat, dan kan men zich veroorloven om ook 
degenen die zich boven de regels plaatsen, gelijk te behandelen. Wanneer de bewakingsdienst 
echter deze steun van bovenaf niet krijgt, dan wordt dit zeer moeilijk.  
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Verantwoordelijke ter plaatse 
Een bedrijf met veel kantoren of winkels vindt moeilijk een medewerker, die bereid is om tussen te 
komen na een alarm. Wanneer er uit een kantoor of winkel, na sluitingstijd, een alarmsignaal 
vertrekt, moet er iemand van het personeel ter plaatse gaan om de oorzaak van het alarm te kennen. 
Niemand van het kantoor- of winkelpersoneel wil die verantwoordelijkheid nog opnemen. Daarom 
wordt deze bewakingsactiviteit zo volledig mogelijk uitbesteed.  

Attitude 
De houding en het gedrag van de bewakingsagenten hangt sterk af van het beleid dat men voert en 
de omgeving waarin men werkt. Hieronder enkele voorbeelden: 

Omdat de het bedrijf X een creatieve omgeving is en een open house policy voert is de algemene 
attitude van het personeel wat speciaal. Bijna alles kan en alles mag in dit open huis - en toch werd 
er jaren geleden beslist om toegangscontrole in te voeren. Niettemin worden veel bezoekers vrij het 
gebouw in gestuurd omdat er geen bewakingsagenten zijn om hen te begeleiden. Men werkt aan een 
mentaliteitsverandering. Ook de attitude van de interne bewakingsagenten met een hoge 
anciënniteit is speciaal. De security manager voelt aan dat hij bepaalde zaken niet kan vragen aan 
zijn mannen - bv. een glad geschoren baard. Aan de bewakingsagenten van de 
bewakingsonderneming kan hij wel meer eisen stellen inzake hun voorkomen. De sfeer bij de 
interne bewakingsdienst is nu wat minder positief omdat de bewakingsagenten onzeker zijn over 
hun toekomst. Daarom wordt er al eens laks opgetreden of nors gereageerd tegen het overige 
personeel. 

Security manager Y uit de industriële sector heeft een generatiewissel meegemaakt. In 1985 is hij in 
de bewaking terecht gekomen. Het niveau van de bewakingsagenten was toen zeer laag, hij had zelfs 
twee mensen die niet konden lezen of schrijven. Het waren bijna allemaal oude bewakingsagenten 
die geleidelijk aan met pensioen gingen. In de jaren '60 is er een havenuitbreiding geweest in 
Antwerpen, al de grote bedrijven van de chemische sector zijn zich daar gaan vestigen. Op dat 
moment is men letterlijk de cafés beginnen aflopen en mensen gaan ronselen om aan te werven 
als bewakingsagent voor de grote bedrijven. Zo ging dat toen, dat waren allemaal mensen van een 
heel ander niveau. Na een tijdje kregen ze wel wat ervaring, het ging dikwijls ook om gepensioneerde 
Rijkswachters of militairen. Dat was dus een zeer speciaal gezelschap waarbij men soms meer 
problemen had met het eigen bewakingspersoneel, dan met de personen die ze moesten 
bewaken. Met de komst van security manager Y is dit veranderd, het niveau moest opgekrikt 
worden. Zo werd er een minimum diploma van humaniora geëist. Het machtsgevoel is verdwenen 
samen met de uiterlijke symbolen. De kepie is afgeschaft, nu draagt men allemaal dezelfde 
werkkledij, omwille van de herkenbaarheid. Als er mensen nood hebben aan bewaking, moet men ze 
kunnen terug vinden, daarom dragen de bewakingsagenten een veredeld kostuum. 

“Vroeger waren de bewakers oude, norse ex-militairen maar sinds de jaren 80 is dat niet meer zo. Het 
kan echter nog altijd beter, het is een punt waar misschien nog iets te weinig aandacht aan besteed 
wordt. Men moet een dienstverlenende attitude hebben.“ - Security manager uit de industrie. 
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Varia 

Ziekenhuiscriminaliteit 
In ziekenhuizen is bewaking nodig om ziekenhuiscriminaliteit te bestrijden. Ziekenhuiscriminaliteit 
bestaat voornamelijk uit diefstal, vandalisme en agressie. Er wordt veel gestolen uit de patiënten-
kamers en de burelen, bij de agressie gaat het om bezoekers maar nog meer om patiënten die door 
het lint gaan in het kader van hun ziektebeeld. Het aantal incidenten, waarbij de politie moet ter 
plaatse komen en een proces verbaal op te stellen, blijft echter zeer beperkt. In veel gevallen zijn het 
patiënten, die onbewust pathologische agressie plegen, in dat geval belt men de politie meestal niet. 
Deze vormen van agressie zijn toegenomen de laatste jaren, bewakingsagenten worden steeds vaker 
opgeroepen om bijstand te leveren aan een arts of verpleegkundige. Vooral bij de dienst psychiatrie 
en de spoeddienst heeft men regelmatig hulp nodig, hoewel het medisch personeel dit ook vaak zelf 
kan oplossen, omdat ze er voor opgeleid zijn. Als het medisch personeel de situatie niet meer 
aankan, roept men bewakingsagenten op om bijstand te leveren en ‘de sterke arm’ te lenen aan 
medisch/verzorgend personeel. Nochtans mag een bewakingsagent geen dwang gebruiken en zeker 
geen medische handelingen stellen.  

DECT73 
De ziekenhuizen maken geen gebruik van meldkamers, er zijn vaste bewakingsagenten per campus 
die daar de alarmen ontvangen op hun DECT toestel. De meeste gebouwen zijn ook nooit verlaten, er 
is bijna altijd een hoofdverpleger, een technieker en overig personeel aanwezig. Op die manier werkt 
de bewakingsagent nooit alleen.  

De ziekenhuizen zonder spoeddienst worden afgesloten en daar bestaat een risico op inbraak. 
's Nachts kan men er niet binnen, er kan wel nog aangebeld worden maar dan wordt men 
doorgestuurd naar een ander ziekenhuis. De meeste gesloten ruimtes worden bovendien beveiligd 
met een inbraakalarmsysteem. Is er geen inbraakdetectie, dan wordt de ruimte enkel afgesloten met 
de sleutel. Niet alle ingangen worden elektronisch beveiligd.  

De inbraak- en brandalarmen komen toe op de DECT toestellen van de bewakingsagenten. Ook 
bepaalde verantwoordelijken van andere diensten hebben een DECT waarop deze alarmen 
toekomen. De brandmelding komt meestal als eerste terecht bij de bewakingsagent. Deze moet dan 
nagaan of het alarm al dan niet terecht is. Indien er werkelijk een incident is, geeft de 
bewakingsagent het alarm door via een soort voicemailsysteem. Dit systeem waarschuwt dan 
automatisch bepaalde bevoegde personen via de DECT toestellen. Er is geen meldkamer, alle 
communicatie verloopt via de DECT toestellen.  

Op de DECT toestellen is er een nood knop voorzien, waarmee men een persoonsalarm kan 
verzenden, indien men dringend hulp nodig heeft. Dit alarm wordt dan intern afgehandeld, het komt 
terecht op de DECT van onder andere een hoofdverpleger en een bewakingsagent. Het heeft geen 
zin om die alarmen te ontvangen van op een andere campus, want interventietijd is veel te lang. Men 
zou te laat komen, daarom heeft men afspraken met de politie. De politie doet een interventie als ze 
gecontacteerd worden door de het ziekenhuis.  

                                                           
73 DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunications (of draadloze looptelefoons)  
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Kosten-baten analyse 
De keuze om te bewaken met een interne bewakingsdienst is een weloverwogen afweging geweest, 
door middel van een kostenbaten analyse. Interne bewaking wil zeggen dat men werkt met eigen 
mensen die bij voorkeur al een tijd werken in het bedrijf.  

“Het is beter dat een vaste ploeg het gebouw, het personeel, de artiesten en de politici, die er 
frequent komen, leert kennen. Er is veel minder verloop als er een interne bewakingsdienst wordt 
georganiseerd, wat blijkt uit de gemiddelde anciënniteit van 17 jaar bij de bewakingsagenten. De 
vaste ploeg blijft bij het bedrijf wegens de werkzekerheid en de verloning.” - Security manager uit de 
commerciële sector. 

Budget 
Bij velen wordt het financieel budget voor de bewaking voor 80% bepaald door de personeelskost. 
De kosten voor de bewaking zijn gestegen in functie van de stijgende loonkost en daarnaast is de 
informaticakost enorm toegenomen. Deze informaticakost behandelt men nu dikwijls apart van de 
echte bewakingskosten. Vroeger had men gewoon een schrijfmachine maar nu heeft men overal 
elektronica, software en andere communicatie middelen die ook moeten onderhouden worden. 
Vooral het hele gebeuren rond onthaal en registratie is toegenomen. De kosten blijven maar stijgen 
door al die investeringen in technologie en elektronica, maar het aantal bewakingsagenten stijgt 
meestal niet.  

Een deugdelijk risicoanalyse helpt om het budget en de investeringen in security te verantwoorden 
tegenover het management. Het is niet gemakkelijk om de return van preventie te bewijzen. 
Daarvoor moet de totale kost van verlies door het risico ingeschat worden. Dit is risicomanagement.  
Het risico van bijvoorbeeld verlies door diefstal op jaarbasis vergelijkt men met de kosten voor een 
bewakingsagent. Het verlies hangt onder meer af van de probabiliteit (de kans dat diefstal voorkomt) 
en deze waarschijnlijkheidsberekening is zeer moeilijk. In de praktijk blijkt echter dikwijls dat er eerst 
een groot verlies of een reële dreiging moet ontstaan vooraleer er een budget vrijkomt voor security. 
Een incident afwachten is echter geen goed beleid, beter is te anticiperen en verlies voorkomen.  
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Combinatie interne bewaking met uitbesteding 
Als men interne bewaking combineert met uitbesteding behoren de leidinggevenden tot de interne 
bewaking en zo behoudt het bedrijf of de instelling nog enig gezag en toezicht op de bewaking. Men 
vermijdt zo ook alle informatie over de veiligheid van het bedrijf of de instelling naar buiten te 
brengen. Het gedeeltelijk uitbesteden is vaak goedkoper en vooral gemakkelijker om een planning op 
te maken. Is er een bewakingsagent tekort, dan moet de bewakingsonderneming die onmiddellijk 
oproepen. De externe bewakingsagenten krijgen dezelfde wettelijke opleidingen als de internen. 
Daarin is er geen verschil. De kwaliteit van de bewakingsdiensten is voor een stuk afhankelijk van hoe 
goed er wordt gecontroleerd door leidinggevenden.  

Er wordt niet volledig uitbesteed en met de bewakingsonderneming is contractueel afgesproken dat 
het bedrijf of de instelling, als klant, een bewakingsagent mag weigeren (uiteraard mits motivatie). 
Zo kan het bedrijf of de instelling nog steeds zelf de mensen kiezen. Men bepaalt nog steeds het 
security beleid en men behoudt de vrijheid om zelf te beslissen over alle aspecten van beveiligen en 
bewaken.  

 “De interne bewakingsdienst bestaat uit een twintigtal personen waarvan ongeveer 15 
leidinggevenden bewaking en een vijftal uitvoerende bewakingsagenten. De interne bewakingsdienst 
doet personeelscontroles en ze coördineren de activiteiten van de externe 
bewakingsondernemingen in de winkels. Er zijn 800 winkels die zeer verspreid in het land liggen. In 
veel van de winkels is er bewaking door bewakingsondernemingen en er moet op toe gezien worden 
dat die bewaking kwalitatief blijft. De checklists moeten up-to-date zijn en de vorm van de bewaking 
moet aangepast zijn aan de nieuwe innoverende tactieken van de criminelen. Dus de bewaking 
moet continu in beweging zijn en dat is wel veel werk.” - Security manager uit de commerciële 
sector. 

“Op dat moment kreeg men dus een gemengde groep aan die bepaalde poort, namelijk een aantal 
externen met één iemand van de interne bewakingsdienst, dit was niet altijd zo evident. Zo een mix 
formule werkt niet altijd. Een bewaker van een externe onderneming zal vaker een interne het werk 
laten doen, omdat de interne beter betaald wordt.” - Security manager uit de industrie. 

Huidige tendens 
De huidige trend is om de bewaking meer en meer uit te besteden. De operationele taken worden 
niet meer (of slechts zelden) aan eigen bewakingspersoneel toevertrouwd. Mits goede afspraken 
gaat men zoveel mogelijk outsourcen. Enkel de strategie, de leiding en de controle blijven wel intern.  

Bij een van de geïnterviewden werd de aanwerving van bewakingsagenten voor de interne 
bewakingsdienst stopgezet en in afwachting van een officiële beslissing wordt het tekort aan interne 
bewakingsagenten reeds twee jaar opgevangen door uitbesteding van bewaking. De kennis van de 
ervaren interne bewakingsagenten gaat op deze manier verloren. Het ziet er naar uit dat de interne 
bewakingsdienst geleidelijk zal uitdoven en dat men op den duur alles zal uitbesteden. 

Andere bedrijven doen momenteel nog niet aan uitbesteding maar sommigen zouden het niet erg 
vinden om met een bewakingsonderneming te werken omdat dan de typische interne 
personeelsproblemen (o.a. het absenteïsme) worden opgelost.  
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Velen behouden het aantal bewakingsagenten in de interne dienst. Ze werven dus nog aan maar 
enkel in geval van een vertrek uit de dienst. Het meerwerk (tijdelijk of voortdurend) wordt 
uitbesteed. 

“De personeelsverhoudingen van 50/50 intern op extern is aan het dalen in het voordeel van de 
uitbesteding. Deze huidige trend zal zich verder zetten tot op een bepaald niveau want de 
controlerende factor van 1/3 blijft intern. Dit zal wellicht zo blijven. Er is ook het fenomeen dat de 
uitbesteding duurder wordt en dus puur om financiële redenen moet men niet per se gaan 
uitbesteden. Wat het evaluatie centrum betreft is het zeer duidelijk een beslissing van het beleid dat 
ze intern de hand willen blijven hebben op wat er gebeurt binnen het kantoor. Het beleid wil de 
ultieme verantwoordelijkheid hebben en als eerste weten wanneer er iets gebeurt.” - Security 
manager uit de financiële sector. 

Integratie 
Sommige bedrijven, die met zowel uitbesteding als interne bewaking werken, zien een vorm van 
integratie tussen deze verschillende bewakingsdiensten.  

“De twee security teams doen veel samen, ze zien elkaar buiten de uren. Het klikt, er zit een 
dynamiek in, de internen en externen samen. Deze dynamiek onderhoudt zichzelf en de nieuwe 
mensen die erbij komen, worden moeiteloos opgenomen in de groep.” - Security manager uit de 
financiële sector. 

Verspreid in het land 
Een van de redenen waarom met niet of slechts gedeeltelijk werkt met een interne bewakingsdienst 
is wegens de omvang van de infrastructuur, de kantoren/sites die zodanig verspreid zijn in 
Vlaanderen. Het zou onlogisch zijn om dit alles te laten bewaken door een interne bewakingsdienst, 
dit is gewoon niet haalbaar. Men gaat eerder een beroep doen op een bewakingsonderneming.  

Veelal is er geen statische bewaking, tenzij bij risico gebouwen, maar men beveiligt vooral 
elektronisch, technisch en bouwkundig. Men huurt dus meestal de bewakingsactiviteiten ‘interventie 
na alarm’ en ‘mobiele bewaking’ in, aangezien men de verspreide kantoren/sites onder alarm zet. Als 
er een alarm of branddetectie is afgegaan of men gaat aan de hand van bepaalde parameters 
bepalen dat het nodig is om het kantoor fysisch te gaan controleren, dan wordt er een patrouille van 
een bewakingsonderneming gestuurd. 

Daarnaast zijn er op een grote site ook veel werven. Er moeten machines geïnstalleerd worden, 
kantoren verbouwd, grote werken of kleine werken uitgevoerd worden. Voor werfbewaking doet 
men beroep op een bewakingsonderneming die statische bewaking levert. Een bewakingsagent moet 
dan gedurende de werken de werf bewaken. De statische bewakingsagenten zijn nodig voor jobs die 
meer dan drie uren in beslag zullen nemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een beveiligde deur die 
moet hersteld worden of een geldautomaat die moet vervangen worden.   

Uitbesteding als aanvulling/reserve 
De reden dat men zowel met een interne bewakingsdienst als met uitbesteding werkt is in de meeste 
gevallen de flexibiliteit.  Het personeelsbestand van de interne bewakingsdienst is vaak te beperkt 
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om alles zelf te bewaken. Om de verlofperiodes en ziekteverloven te dekken, moet men bijna 30% 
meer mensen aannemen dan dat men eigenlijk nodig heeft.  

Externe bewaking wordt dus meestal gebruikt om aan te vullen daar waar de interne 
bewakingsagenten ziek worden of verlof nemen. Het personeelsbestand van de interne 
bewakingsdienst is dikwijls net groot genoeg om alle posten te bemannen. Als er iemand tijdelijk 
wegvalt uit deze groep, dan heeft men een bewakingsagent te kort. Dit tekort wordt dan opgevangen 
door een bewakingsagent van een externe onderneming. De combinatie van interne 
bewakingsagenten, aangevuld met externen, is een gezonde mix. Bewakingsagenten van de 
bewakingsonderneming doen vooral ondersteuning, invallen waar nodig en dit onder supervisie van 
de interne bewakingsagenten. De gevoelige zaken worden zo weinig mogelijk door externen gedaan.  

Vooral in de verlof periode juli-augustus is er een minimum bezetting aangezien er velen met verlof 
zijn. Wanneer er dan iemand ziek wordt van de interne bewakingsdienst, wordt dat een probleem. 
Dus zijn er afspraken met de bewakingsonderneming, zodat er enkele bewakingsagenten van hen 
kunnen inspringen waar nodig bij de interne bewakingsdienst van het bedrijf.  

De externe bewakingsagenten werken als assistent, dit wil zeggen dat de interne bewakingsagenten 
worden bijgestaan door de externen maar de internen blijven de verantwoordelijk voor een 
bepaalde post. Op die manier probeert men een gezonde mix te voorzien. 

Veelal maken externe bewakingsagenten min of meer volwaardig deel uit van de bewakingsploeg, ze 
leveren dezelfde diensten en taken, als de interne bewakingsagenten. Er wordt meestal wel gezorgd 
dat de controle kamer altijd bemand wordt door interne bewakingsagenten. De meest kritische 
informatie komt immers daar terecht. 

“Normaal gezien is 90% van de bewaking op een externe locatie uitbesteed. De eigen interne mensen 
waarvan het personeelsbestand beperkt is, zijn dan ook in beperkte mate aanwezig. Men is daar 
vooral aanwezig als coördinator omwille van de risico analyses die ze gedaan hebben en ook omdat 
het internen zijn. Verder is de interne bewaking aanwezig met mobiele puntsystemen op deze events, 
dit is ook een deel van de activiteiten buiten de pure bewaking. Als er belangrijke events zijn, kunnen 
zij checken of het enkel alleen maar eigen personeel is dat aanwezig is. Deze sites hebben dikwijls 
ook hun eigen bewaking. Dus doet de interne bewakingsdienst dan aan controle van de identiteit en 
aan coördinatie.” - Security manager uit de financiële sector. 

Vaste poule 
Velen hebben een vaste poule van bewakingsagenten bij een of meerdere bewakingsonderne-
mingen. Deze groep bewakingsagenten is meestal niet contractueel vastgelegd. Het gaat gewoon om 
een praktische afspraak met de post overste. 

Bij verschillenden komen de ingehuurde externe bewakingsagenten uit een poule die op voorhand 
geselecteerd en opgeleid is op alle locaties van de klant. Er is een vaste poule bewakingsagenten van 
de onderneming per locatie die daar normaal werken en wanneer er dus iemand wegvalt uit het 
eigen interne personeelsbestand laat men iemand uit de externe poule invallen. Zij moeten dus 
uiteraard de instructies en locaties kennen, ze werken er ook al in de normale shiften.  
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Dit alles staat soms in het raamcontract met de bewakingsonderneming, ook de grootte van de poule 
ligt dikwijls vast. Sommigen eisen via het contract ook dat de externe bewakingsagenten een paar 
shiften op voorhand gratis moeten meedraaien. Een externe bewakingsagent kan niet plots beginnen 
op één van de locaties als hij daar niet voor opgeleid is en niet weet waar hij terecht komt.  

Er worden soms wel mensen uit die poules vervangen maar dan krijgen die ook een vooropleiding. 
Men probeert dit soort zaken zoveel mogelijk vast te leggen in het lastenboek. De instrumenten om 
hun rondes te registreren zit ook in de basisprijs van het raamcontract, alle apparatuur en software 
moet geleverd worden door de bewakingsonderneming. De rondes worden achteraf gecontroleerd, 
elke werkdag nadien, door de interne bewakingsdienst om de kwaliteit van de bewakingsprestaties 
te controleren. 

Vooral bij de industrie is dit soort stabiliteit in de externe ploeg belangrijk. Want indien men toch 
bewakingsagenten zou sturen, die niet opgeleid zijn voor de site, dan zouden deze 
bewakingsagenten volledig kunnen verloren lopen. Vele industriële sites zijn nogal omvangrijk en 
ingewikkeld. Er werken dikwijls ook duizenden personeelsleden dus op het gebied van organisatie en 
evacuatie moet men het op een speciale manier aanpakken, de regels moeten strikt nageleefd 
worden en dit kan niet zonder vooropleiding. 

Team verdeling  
In de industrie  wordt er vaak gewerkt met een ploegensysteem bestaande uit twee shiften van elk 
12 uren. Daarnaast is er soms nog een ploeg met een gewone dagdienst (5 dagen per week). 

Als het gaat over een bewakingsdienst die meerdere sites moet bewaken, gaat men vaak werken in 
teams per site. Deze teams hangen soms nogal aan elkaar en invallen voor een ander team doet men 
niet altijd graag. Sommige bewakingsposten zijn ook vrij complex en daarom vinden enkele security 
managers het beter om met vaste teams per site te werken. De bewakingsagenten weten wat typisch 
is voor hun terrein.  Teams wisselen, bijvoorbeeld in een beurtrolsysteem, zou leiden tot meer 
vergissingen omdat het onmogelijk is om alle posten even goed te kennen. 

Taakverdeling 
Bij sommige bedrijven of instellingen werken interne bewakingsagenten en 'ingehuurde' (= externe) 
bewakingsagenten doorgaans niet samen. Slechts uitzonderlijk doen ze toch samen enkele 
opdrachten, wat heel weinig problemen oplevert. De verschillende security managers vermijden 
problemen door de 'ingehuurde' bewakingsagenten één voor één te ontmoeten en er een paar 
gesprekken mee te voeren. In deze gesprekken wil men aanvoelen of de 'ingehuurde' 
bewakingsagenten wel de juiste attitude zullen hebben.  

Andere bedrijven zorgen voor een duidelijke taakafbakening, voor internen en externen, maar ze 
moeten wel beiden alle taken kunnen uitvoeren. Er zijn personen die bij voorrang een bepaalde taak 
uitvoeren maar als die persoon er niet is moeten de collega’s zijn taak kunnen overnemen.  

Tijdens evenementen werken interne en externe bewakingsagenten bijna altijd samen, dit omwille 
van het beperkte interne personeelsbestand. Er is ondersteuning nodig van een 
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bewakingsonderneming. Op zo een evenementen hebben interne en externe bewakingsagenten 
ongeveer dezelfde taken en staan ook met elkaar in contact via de walkies.  

Bij sommige grote ziekenhuizen blijft het aantal bewakingsagenten dag en nacht min of meer gelijk, 
maar de taakinvulling varieert wel. De dagploeg heeft een sociale functie, zij komen veelvuldig in 
contact komt bezoekers, patiënten en personeel. De nachtshift heeft een assertiever karakter. Deze 
bewakingsagenten hebben minder een sociaal profiel nodig, ze moeten vooral security taken 
uitvoeren. De taak van de nachtshift bestaat uit het controleren van de gebouwen die leeg zijn, 
deuren sluiten, de lichten uit doen en zoeken naar mensen die nog in de gebouwen ronddolen. Het 
profiel is dus helemaal anders dan van de dagploeg, daarom ook dat men bij aanwerving specifiek op 
andere competenties gaat letten.  

In de musea oefenen de suppoosten en de externe bewakingsagenten ongeveer dezelfde taken uit. 
Het zijn collega’s en die lossen elkaar af, ze hebben gewoon een ander uniform aan. De 
nachtbewaking is praktisch op al hun locaties extern, enkel overdag doen de verschillende 
bewakingsdiensten hetzelfde. Externe bewakingsagenten doen meestal minder administratie en 
beheren bepaalde beveiligingstechnieken niet, bijvoorbeeld: toegangsbadges programmeren, dat 
doen hun interne mensen.  

Sommige managers beperken de bevoegdheden van de externe bewakingsagenten. De externen 
kunnen bijvoorbeeld geen camerabeelden downloaden en kopiëren, ze hebben minder/andere 
rechten dan de internen (die voornamelijk deze beveiligingsapparatuur beheren). Indien mogelijk, 
tenzij in een noodsituatie, wordt de programmatie van de toegangsbadges gedaan door de internen. 
Niet enkel om vertrouwelijkheid maar als er fouten gebeuren dan zijn die gemaakt door zijn eigen 
mensen en niet door de externen. Men kan de camerabeelden ook per ongeluk wissen.  

Communicatie 
De communicatie bij de interne bewakingsdienst gebeurt meestal via walkie talkies, interne 
telefoons en gsm’s. Bij de loges wordt dikwijls een interne telefoon gebruikt om te communiceren 
met de meldkamer of andere diensten.  

Op professioneel vlak is er meestal geen onderscheid in communicatie tussen internen of externen 
onderling. Beiden hebben dezelfde walkies en telefoons, het is belangrijk dat ze in één zelfde 
netwerk zitten. Het zou absurd zijn dat de externe bewakingsagenten niet op dezelfde manier 
verwittigd worden, bijvoorbeeld in het kader van een alarm. Het is belangrijk op zo een moment dat 
er directe communicatie plaatsvindt.   

Er zijn ook bedrijven die werken via het ASTRID netwerk74. Dit systeem bevat ook meestal een 
ingebouwd omval alarm en locatiebepaling.  

“Men gaat binnenkort veranderen van ASTRID naar een andere gelijkaardige concurrent op de 
markt. De reden is dat die concurrent niet werkt met een prioriteitssysteem voor de overheidsdiensten 
zoals bij ASTRID en op die manier heeft men altijd het netwerk ter beschikking. Nu is dat soms niet 

                                                           
74 ASTRID is het digitale communicatienetwerk van de Belgische politie- en hulpdiensten - A.S.T.R.I.D is de 
afkorting van All-round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatching. 
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het geval, juist wanneer men het echt nodig heeft en dat is problematisch.” - Security manager uit de 
financiële sector. 

Met een nachtwaker die alleen werkt, kan er enkel op papier gecommuniceerd worden, ofwel 
digitaal (via email), ofwel communiceert hij in geval van problemen met een dispatching 
(oproepcentrale) of hij belt de verantwoordelijke.  

“Er zijn twee communicatienetten aanwezig, namelijk één van security en één van de 
brandweerdienst. Security heeft echter wel prioriteit op de brandweer, dat wil zeggen dat alle 
oproepen van de security ook bij de brandweer terecht komen, maar dit geldt omgekeerd niet. Binnen 
het netwerk van de security zijn zowel de externen als de internen verbonden, er is geen onderscheid 
in communicatie, ze zitten op hetzelfde netwerk. Men communiceert via analoge en digitale lijnen, 
ook de GSM wordt gebruikt.” - Security manager uit de industrie. 

Opdrachtgeving 
De meeste respondenten geven hun bewakingsagenten richtlijnen via een security manual, al dan 
niet aangevuld met schriftelijke richtlijnen, briefings en dergelijke meer. Opvallend is het gebruik van 
de email, vele maken gebruik van mails om hun bewakingsagenten extra richtlijnen te geven.  

Enkele security managers geven zelf niet zoveel opdrachten aan de eigen mensen, ze laten dit vooral 
over aan de ploegleiders. Er is altijd een ploegleider aanwezig. Ze vinden het belangrijk dat deze 
mensen in hun leiding geven erkend worden. Daarom probeert men te vermijden (als security 
manager) dat men rechtstreeks opdrachten geeft aan de bewakingsagenten. De postoverste van 
bewakingsonderneming stuurt de interne bewakingsagenten niet aan en omgekeerd sturen de 
ploegleiders van de interne bewakingsdienst de mensen van bewakingsonderneming ook niet aan. 
Externen ontvangen opdrachten via hun postoverste die niet altijd aanwezig is. Dit is meestal geen 
probleem want ze hebben een strikte taakafbakening.  

Als er iets algemeen is, dan is het meestal wel de manager die de richtlijnen geeft of de mail stuurt 
maar tijdens de shiften laat men die taak over aan de ploegleiders. De meeste bedrijven of 
instellingen werken met een centrale server waar de procedures voor security op staan, deze server 
is dan toegankelijk voor de interne bewakingsdienst.  

Er zijn maandelijkse meetings met de bewakingsondernemingen, waar men probeert de bewakings-
ondernemingen te prikkelen om betere of meer bewakingsprestaties te leveren. Men gaat zorgen dat 
ze hun taken uitvoeren en daarnaast gaat men kijken of er niets bijkomend is van taken of dat er iets 
veranderd moet worden. Het is belangrijk om de efficiëntie van de bewakingsondernemingen op pijl 
te houden. De bewakingsonderneming gaat dan zelf de gewijzigde procedures doorgeven aan hun 
bewakingsagenten. 

Het opdracht geven aan internen en externen gebeurt meestal dagelijks. Als er iets nieuws wordt 
verwacht van de externe bewakingsagenten dan wordt dat eerst gemeld via mail aan hun 
leidinggevenden. Het moeten wel opdrachten zijn die ze gewoonlijk uitvoeren en mogen uitvoeren.  

“Als men normaal de poorten op een bepaald uur moet sluiten en het moet nu plots een uur later 
gebeuren dan zal men ook niet naar de leidinggevenden bellen om dit te melden. Dat hoeft niet. De 
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bedoeling van de wetgever is dat de klant geen onwettige dingen vraagt. Wettelijk gezien maakt 
het geen verschil of dat die poort nu een uur vroeger of later gesloten wordt, maar wettelijk gezien 
mag je als klant geen rechtstreekse instructies geven aan het externe bewakingspersoneel. Als de 
ploegleider plots iets verandert dan stuurt hij zijn eigen mensen aan maar ook de externen, dat gaat 
gewoon niet anders. Zeker in crisissituaties bij nood of brand gaat men niet eerst naar de 
leidinggevenden bellen van de externen om hen instructies te mogen geven.” - Security manager uit 
de sector openbare besturen. 

De kans dat een externe mobiele bewakingsagent overal en altijd zal weten hoe de procedures en 
machines werken bij elk kantoor/gebouw, is zeer klein. Om te weten wat hij precies moet doen, 
welke toetsen hij moet indrukken, wordt hij gestuurd door interne leidinggevenden. De risico 
inschatting van de situatie en de actie die daaruit moet volgen dat is aan de bewakingsagent zelf.  

Controle 
81% van de respondenten laten hun bewakingsagenten werkkledij dragen. De klachtenbehandeling 
gebeurt veelal via de ombudsdienst van het bedrijf. 50 van de 53 respondenten geven aan hun 
bewakingsagenten te controleren op het naleven van de wettelijke verplichtingen (zoals zichtbaar 
dragen van de identificatiekaart bewaking). Slechts 2 respondenten hebben in de afgelopen 5 jaar 
Pv’s gekregen ten aanzien van hun bewakingsagenten. Het had telkens te maken met de identifica-
tiekaart. Een enkele keer ging het om ‘vermeende fooien’. 
 
Controle op de eigen interne bewakingsagenten gebeurt door de leidinggevenden, het gaat om 
wettelijk verplichte controles. De leidinggevende bewaking doet regelmatig een verrassingscontrole 
waarbij hij onverwachts zijn bewakingsagenten komt inspecteren. Deze controle is tweeledig, het is 
wettelijk verplicht maar verder is het ook aangenaam voor de bewakingsagenten dat ze eens kunnen 
praten met hun baas. Verder is er de ombudsdienst die de klachten ontvangt en overdraagt naar de 
verantwoordelijke voor bewaking. Ook de politie kan controles uitvoeren op de bewakingsagenten. 
De ploegleider controleert zijn eigen ploeg, omwille van het respecteren van de hiërarchie. Verder is 
er de constante sociale controle op de bewakingsagenten door de collega's van de andere diensten. 

“Intern gebeurt alles hiërarchisch, er is een assistent coördinator en een assistent technische 
beveiliging. Onder de coördinator zijn er drie brigadiers, elk aan het hoofd van een team. De overige 
20 bewakingsagenten zitten in een apart team dat rechtstreeks door de security coördinator wordt 
aangestuurd. De twee assistenten en de eindverantwoordelijke zijn type A leidinggevenden 
bewaking. De brigadiers zijn type C.” - Security manager uit de industrie. 

De rondes van de bewakingsagenten worden gecontroleerd door het checken van de prikpunten op 
hun rondes (een elektronisch tag systeem). De ingehuurde (externe) bewakingsagenten lopen ook 
rondes en het is meestal de interne bewakingsdienst die deze dan uitleest. Op deze manier worden 
de externen gecontroleerd. Los daarvan moeten de bewakingsagenten ook bepaalde lijsten invullen. 
Deze lijsten worden dan bekeken door de leiding om te zien of iedereen zijn taken correct aan het 
uitvoeren is.  

De ploegleider moet na elke shift een verslag maken op de computer, er wordt zo weinig mogelijk op 
papier gewerkt. De overige bewakingsagenten moeten ook documenten opmaken bij incidenten of 
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procedures op basis van een opgesteld document. Het bevat kerntaken en parameters die vooraf 
bepaald zijn, het is eigenlijk een logboek dat bijgehouden wordt op de server. Ook de externe 
bewakingsagenten moeten verplicht een rapport maken na hun shift. 

“Er is een kwaliteitssysteem en een team die dat opvolgt. Wanneer er een incident wordt 
vastgesteld, wordt dat gemeld in het CPM (correctieve preventieve melding). Dit is een geijkt systeem, 
met een formulier dat wordt opgenomen in een opvolg systeem. De eigenaar van de oorzaak van 
het probleem moet daar gevolg aan geven en dat wordt gecontroleerd door de kwaliteitsdienst. De 
‘dader’ moet ook aangeven welke verbeteringsmaatregel hij zal treffen. Dit dossier wordt dan 
eventueel aanvaard en afgesloten. Er gelden deadlines, en bij het niet naleven ervan wordt men er op 
aangesproken.” - Security manager uit de industrie. 

Bewaking op afstand 
Er zijn bedrijven die bepaalde sites van op afstand bewaken. De alarmen worden zoveel mogelijk 
door de interne bewaking afgehandeld. Het alarm wordt opgeheven als men door controle van de 
camerabeelden redelijk zeker is dat er geen misdrijf werd gepleegd en geen incident heeft 
plaatsgevonden. Door middel van parlofoons op deze sites kan men van op afstand communiceren 
met personen welke zich bevinden in de betreffende ruimte. Bijvoorbeeld wanneer iemand van het 
personeel onvrijwillig een alarm heeft veroorzaakt, wordt via parlofoons de bevestiging gevraag of 
het alarm onterecht was. Nadat de identiteit van de persoon werd gecontroleerd zal men het alarm 
opheffen en daarna de elektronische bewaking opnieuw activeren. Enkel in noodgeval zal men 
contact opnemen met een bewakingsonderneming voor een interventie.  

Een deel van de vermindering in aantal interne bewakingsagenten kan opgevangen worden door 
bewaking op afstand. In een onthaalloge waar weinig bezoekers komen bijvoorbeeld,  kan de 
bewakingsagent vervangen worden door een camera en een drukknop waarmee men op afstand 
toegang verleent.  

Control rooms 
De helft van de respondenten heeft een dispatching. Dit is een controle/communicatie centrum van 
waaruit enkele medewerkers bepaalde mensen aansturen, hiervoor gebruiken ze 
communicatiemiddelen (zoals walkies, interne telefoon, ASTRID, gsm, …). 
 
De helft heeft een meldkamer en 5 van de respondenten die geen eigen meldkamer hebben zijn 
aangesloten bij een externe alarmcentrale. 
 
Sommige security managers beschikken binnen hun bedrijf over één of meerdere controle kamers. 
De meesten zijn in het bezit van een control room, dit is een ruimte waar men de camera beelden 
kan bekijken en veelal combineert men dit ook met de dispatching. De bewakingsagenten daar 
hebben de opdracht om camera bewaking op te volgen en ook om bepaalde poorten te manipuleren. 
Wanneer er iemand belt en ze zien hem in beeld, kunnen ze aan deze persoon toegang verlenen.  

Bij een aantal bedrijven is de control room ook een interne alarmcentrale van waaruit ze de eigen 
alarmen beheren van op de site. Hierbij gaat het over security alarmen en safety alarmen (brand 
alarmen, lift alarmen, technische alarmen, installatie alarmen).  
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Daarnaast is er soms nog een helpdesk, deze helpt het bewakingspersoneel bij technische problemen 
met o.a. de kluizen en toegangscontrole.  

Uniek in België 
“Dan is er nog een luik tussenin, namelijk de eigen alarmcentrale. Deze centrale wordt gedeeld met 
een bewakingsonderneming, ze is gedeeltelijk outsourcet. De alarmcentrale is gelokaliseerd in de 
hoofdgebouwen, met de operatoren van de interne bewakingsdienst. Er zijn echter ook operatoren 
alarmcentrale van een bewakingsonderneming die daar zitten en mee shiften draaien. Dit is de 
centrale die alle signalen ontvangt van alle gebouwen, zowel brand- als alarmsignalen. Van daaruit 
gaat men orders geven aan de interventieagenten waar nodig. Het zijn niet altijd de mobiele ploegen 
van de bewakingsonderneming die men daar op afstuurt, als het in de grote gebouwen is in Brussel, 
dan doet de interne mobiele interventie ploeg dat.“ - Security manager uit de financiële sector. 

Varia 

CIT (Cash in transit =  geld transport) 
De banksector probeert deze activiteit maximaal uit te besteden. De banken willen het geld liefst zo 
snel mogelijk kwijt. Op zich zijn er niet veel problemen met de geldtransporten door de goede 
beveiliging van deze transporten.  

De geldtransporten gebeuren natuurlijk met plofkoffers. Bij sommigen verwisselen de transporteurs 
enkel de koffers en niet rechtstreeks het geld. In de beveiligde ruimtes worden die koffers gevuld 
met geld en in rekken klaargezet door het eigen personeel. Deze gevulde koffers staan in een sas en 
de transporteurs komen die daar halen. Ze wisselen gewoon de geldkoffers zonder rechtstreeks in 
contact te komen met het geld. 

“Er zijn weinig problemen maar net als bij brandincidenten komt dit uitzonderlijk eens voor en dan 
is het meestal een zwaar incident. Het ging dus om overvallen, die zelden voorvielen maar de buit 
was wel aanzienlijk wanneer het lukte. Deze hoeveelheid geld kan men nu niet meer buitmaken, de 
omvang van het geld is veel minder geworden. De bank zet ook  als maar meer obstakels in de weg 
en men probeert de buit ook zo laag mogelijk te houden, zodat de moeite dat men moet doen om 
een overval te plegen niet meer opweegt tegenover de eventuele buit.” - Security manager uit de 
financiële sector. 

Industrieel transport 
Men doet aan vervoer van bepaalde waardevolle materialen binnen de site. Er is een productie 
proces flow, een industrieel verwerkingsproces waarvan de ketting volledig beveiligd is. De 
verplaatsingen gebeuren intern, van de ene proces stap naar de volgende, deze wordt beveiligd 
onder toezicht van bewakingsagenten, in combinatie met verzegelingsprocedures etc. Zodanig dat 
die ketting sluitend is, nergens een onbeveiligd stuk. Van op het moment dat het eindproduct is 
afgewerkt en het transport extern gaat gebeuren, de afvoer naar de klant, is het niet langer een taak 
van de interne bewakingsdienst om dit te beveiligen.  



Jules Mespreuve 3BaMV Bachelorproef 

70 
Een studie naar de wijze waarop bedrijven/instellingen/organisaties met een interne 
bewakingsdienst hun bewaking organiseren 

 

Waardetransporten worden contractueel uitbesteed, hetzij door de klant geregeld, hetzij door de 
verzekering. Vanaf het moment dat het product ingeladen is, onder beveiligde omstandigheden (in 
een beveiligde zone), en men getekend heeft voor overdracht, stopt de verantwoordelijkheid van de 
interne bewakingsdienst voor de beveiliging.  

Verschuiving van criminaliteit 
“Er zijn minder overvallen tegenwoordig maar er is een verschuiving van de criminaliteit. Terwijl men 
vroeger vooral te maken had met georganiseerd criminaliteit, ziet men nu steeds meer amateurs en 
dat is vervelend. Men weet niet wat te verwachten bij dit soort criminelen, de professionelen wisten 
immers goed wat ze deden. De amateurs pakken alles mee, die zijn niet goed voorbereid, ze zijn 
onvoorspelbaar en daarom kan men er minder tegen doen. Een beroepsovervaller komt voor het geld 
en niet om mensen neer te schieten. De amateurs staan soms te zwaaien met zware wapens en dat 
is gevaarlijk. Amateurs gaan ook niet voor het grote geld, die zijn met minder tevreden. Dat is dus 
een risico dat de kantoren van zelfstandige agenten meer hebben dan de banken. De kantoren van 
zelfstandige agenten hebben altijd wel wat geld en dit is minder beveiligd dan bij banken.” - Security 
manager uit de financiële sector. 

De banken hebben in de jaren 90 massaal kogelwerend glas gezet met als gevolg dat de overvallers 
gemakkelijkere prooien zochten, dit waren dus de kantoren van zelfstandige agenten. Dus zijn de 
verschillende financiële instellingen dan ook gaan investeren in kogelwerende beglazing en daarmee 
zijn de overvallen ook daar gedaald. Zo zijn de criminelen naar nog kleinere kantoren beginnen gaan 
om overvallen te doen. 

Uitrusting 
22 van de 53 respondenten voorzien hun bewakingsagenten van walkies. 

33 respondenten laten hun bewakingsagenten (ook) gebruik maken van een GSM. 

Enkel de banksector maakt gebruik van ASTRID. 

9 van de respondenten heeft een omvalalarm voor zijn bewakingsagenten. 

17 respondenten zorgen voor een stil alarm bij zijn bewakingsagenten. 

Slechts 6 respondenten maken gebruik van een lokalisatiesysteem voor zijn bewakingsagenten. 

41 van de 53 geven hun bewakingsagenten een zaklamp. 

Vakbonden 
“De syndicale vertegenwoordiging is een zeer sterk controle orgaan binnen de organisatie. Stel dat 
er iemand over de schreef gaat bij de bewaking, dan gaat men ook zeer snel naar zijn 
vakbondsvertegenwoordiging. Op een syndicale vergadering wordt er dan wel eens een opmerking 
gemaakt of wordt de verantwoordelijke aangesproken.“ - Security manager uit de industrie. 
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Gevaarlijk 
“Over het algemeen lopen de bewakingsagenten weinig risico. In hun procedures, opleidingen en 
trainingen krijgen zij mee dat zij nooit in verdachte, gevaarlijke situaties interventie moeten plegen. 
Zij mogen enkel observeren en rapporteren, maar nooit interveniëren. Eventueel kunnen ze wel de 
politie bellen.” - Security manager uit de industrie. 

Discussie en conclusie 

Discussie 

Dwang in een ziekenhuis 
Het gebruik van dwang door bewakingsagenten in ziekenhuizen is een heikel punt. De FOD 
Binnenlandse zaken, Directie Private Veiligheid kent de problematiek. Bewakingsagenten grijpen 
onder andere in als patiënten weglopen (omdat zij in de war zijn) of bij het vasthouden van een 
agressieve patiënt terwijl een arts bijvoorbeeld een inspuiting geeft. De interne bewakingsdienst van 
een ziekenhuis kan zulke opdrachten  van een arts niet zomaar weigeren. Het is een grijze zone, het 
is niet volledig duidelijk tot waar de bevoegdheden van de bewakingsagenten gaan. Om te weten wat 
de bewakingsagent in een ziekenhuis wel mag en niet mag, moet er onderzocht worden hoe hij kan 
handelen zonder de strafwet te overtreden (bij voorbeeld wettige verdediging is toegelaten, er is de 
verplichting om bijstand te verlenen aan personen in nood, de noodtoestand kan ingeroepen worden 
om een handeling te rechtvaardigen, etc. ..). 

Op de vraag "mag de bewakingsagent aan artsen en verpleegkundigen sterke arm verlenen bij 
agressief en (zelf-)destructief gedrag van patiënten" is er geen pasklaar antwoord. Het is duidelijk dat 
een bewakingsagent niet is opgeleid om bij voorbeeld hulp te bieden bij het fixeren van een patiënt. 
Dergelijke handeling valt buiten de toepassing van de wet private veiligheid. Patiëntenrechten 
beheersen de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De bewakingsagent staat buiten deze relatie75. 

Interne bewakingsdiensten van ziekenhuizen stellen vast dat de wet van 10 april 1990 op de private 
en bijzondere veiligheid geen kader schetst voor de problematiek waarmee zij geconfronteerd 
worden. Aan elk van de mogelijke rechtsgronden om "sterke arm te verlenen" zijn voorwaarden en 
beperkingen verbonden die meestal in de strafwet te zoeken zijn. De bewakingsagent loopt dus het 
risico om, bij de uitoefening van bijstand of interventies in ziekenhuizen, te goeder trouw de grens 
van het wettelijke te overschrijden. Anderzijds heeft de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private 
Veiligheid, tot op heden nog geen klacht ontvangen tegen een bewakingsagent van een ziekenhuis. 
Ook blijkt dat de Politie de situatie in ziekenhuizen goed kent en met billijkheid oordeelt over het 
optreden van een bewakingsagent in moeilijke situaties. 

 

                                                           
75 Over deze problematiek heeft PSA een studienamiddag georganiseerd op 26 april 2012. 
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Om in deze uiterst gevoelige problematiek een zorgvuldig en evenwichtig antwoord te formuleren 
had de FOD Binnenlandse Zaken de intentie om in 2012 een opdracht uit te schrijven voor een 
wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling was een advies te vragen aan deskundigen in o.a. 
medisch recht, patiëntenrechten, ethiek en ook aan de mensen uit de praktijk. Om budgettaire 
redenen werd deze onderzoeksopdracht uitgesteld naar 2013. De vereniging van de interne 
bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten, PSA, heeft er op aangedrongen om snel werk te maken 
van de voorgenomen analyse van de bewakingsopdrachten in een ziekenhuis.  

Vertrouwelijkheid 
Vertrouwelijkheid is niet voor iedereen een reden om intern te bewaken, zolang men maar de nodige 
afspraken en procedures heeft. Vertrouwelijkheid hangt van de persoon af, er is geen verschil tussen 
intern of extern.  

“Bewakingsagenten hebben toegang tot de klinische werkstations met de patiëntengegevens. Het 
betreft een inzagerecht. Wanneer iemand deze dossiers bekijkt, wordt deze automatisch gelogd. Dus 
indien er misbruik wordt gemaakt van dit inzagerecht, dan krijgt men onmiddellijk zijn ontslag. De 
regel is dat bewakingsagenten nooit deze patiëntengegevens mogen bekijken. Als dit toch gebeurt en 
het komt uit, dan heeft men met het logboek een stok achter de deur om de bewakingsagent 
onmiddellijk buiten te zetten.” - Security manager uit de sector. 

“De mensen die hier als externen werken zijn ook al vele jaren in dienst. Als de 
bewakingsonderneming verandert, dan wordt de poule voor 80% behouden door de nieuwe 
onderneming, men neemt de bewakingsagenten dan over van de andere firma. Zo blijft het 
grootste deel van de bewakingsagenten hetzelfde over de jaren heen. Ze trekken gewoon een ander 
uniform aan, een andere zaklamp, etc. De bewakingsagenten zijn niet nieuw, het is meestal hun 
eigen keuze om over te gaan naar de andere onderneming om toch op de zelfde locatie te kunnen 
blijven werken.” - Security manager uit de sector openbare besturen. 

“Er zijn procedures naar inbraak, die voor beide type bewakingsagenten gelden. Als ze in beveiligde 
zones binnen willen, dan moeten ze dit kunnen verantwoorden vooraleer ze toegang krijgen. Deze 
toegangen zijn beveiligd met een badgelezer waarbij de bewakingsagenten standaard geen 
toegangsrecht hebben. Indien men een dergelijke zone wil betreden, moet men een tweede persoon 
opbellen, die toestemming kan geven om binnen te gaan. Het is ook mogelijk dat de ene persoon een 
badge heeft met toegang tot de zone, maar dat hij daarbij ook nog de sleutel nodig heeft van iemand 
anders. Op deze manier kunnen ze enkel samen binnen. Stel dat er toch misbruik wordt gemaakt van 
dit systeem, dan kan men via de logboeken nagaan wie er zich toegang heeft verschaft.” - Security 
manager uit de ziekenhuis sector. 
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Conclusie (aanbevelingen) 

Besluit 
Er zijn twee tendensen die tegenstrijdig lijken: 

- enerzijds meer interne bewakingsdiensten, o.a. door subsidies van stewards voor ziekenhuizen, 
omdat de toepassing van wet van 10 april 1990 is uitgebreid naar bewaking die voorheen niet 
moest vergund zijn (bv. 5e activiteit van toepassing op de industrie) en omdat o.a. musea zich pas 
recent zijn beginnen te vergunnen, 

- anderzijds inkrimpen van bestaande interne bewakingsdiensten ten gevolge van de algemene 
tendens van uitbesteding en omdat de combinatie van beiden in de praktijk meestal heel goed 
werkt.   

Besluit: Interne bewaking is vooral complementair aan het inhuren van een bewakingsonderneming. 
Elk (interne bewakingsdiensten en bewakingsondernemingen) heeft zijn sterktes en zwaktes (zie 
SWOT-analyse in bijlage). De toekomst wijst eerder in de richting van een groei van het aantal interne 
diensten, maar daarom geen groei van het aantal interne bewakingsagenten. De interne 
bewakingsdiensten zullen beperkt blijven qua personeelsbestand om enkel de kernactiviteiten uit te 
oefenen, vooral ook coördinatie en controle van de eventuele externe bewakingsagenten (ingehuurd 
van een bewakingsonderneming). 

Combinatie interne bewaking met uitbesteding 
Om de hiervoor vermelde redenen is de combinatie vaak een uitstekende oplossing. Men behoudt de 
voordelen van een interne bewakingsdienst (maar dan een beperkte in omvang en kostprijs) en de 
bewakingsonderneming biedt aanvullend de soepelheid die een interne bewakingsdienst tekort 
heeft. In sommige gevallen kunnen interne bewakingsagenten ook vervangen worden door bewaken 
op afstand, waarbij de interventie na alarm aan de bewakingsonderneming wordt uitbesteed.   

Coaching en motivatie 
Het beleid en de stijl van leiding geven zijn bepalend voor de motivatie van bewakingsagenten. Als de 
motivatie zakt, kan ziekteverzuim hoog zijn. De bewakingsagenten moeten weten dat ziekteverzuim 
niet in goede aarde valt. Dit hangt af van de stijl van leidinggeven. Men moet dus een goed beleid 
voeren, het gaat om de manier waarop er wordt omgegaan met de mensen. Regelmatige training, 
werken aan awareness, opleiding en dergelijke zijn heel belangrijk. 

“Om de twee jaar doen we een volledig security awareness programma met opleiding en training. 
Ook doen de bewakingsagenten aan clean desk acties, ze gaan het ander personeel gaan controleren 
en voeren metingen uit, dat motiveert hen. Bij de clean desk acties gaat men affiches op de deur 
plakken. Dat stimuleert de bewakingsagenten ook opnieuw, die vinden dat wel tof om te doen. 
Bewakingsagenten controleren op arbeidsreglementen van ander personeel maar niet op werkuren. 
Het gaat vooral om safety en security gerelateerde problemen, waarbij ze rapporteren en 
aanspreken. Bijvoorbeeld op het rookgedrag.” - Security manager uit de industrie. 
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Sommigen kunnen ‘bewakingsmoe’ zijn, maar dat ligt niet aan leeftijd of aan het feit dat men in een 
interne bewakingsdienst werkt of voor een bewakingsonderneming. Men kan dit vermijden door de 
routine te doorbreken en door veel opleiding te geven. 

Sommigen doen wel eens trainingen met rollenspel, dit is dan met een acteur. Soms nemen ze dan 
eens iemand mee van de externe bewakingsagenten bij zo een opleiding. Zulke trainingen verhogen 
de alertheid. Het is belangrijk het peil en bewustzijn hoog te houden. 

Up-to-date 
Men laat de externe bewakingsagenten af en toe eens de job uitvoeren zodat ze in de vakantie soms 
kunnen invallen. Door hen regelmatig de job te laten doen zorgt men dat ze op de hoogte blijven van 
de job op zich.  

Werken met meerdere bewakingsondernemingen tegelijk 
Men kan werken met verschillende bewakingsondernemingen omwille van de risico spreiding. 
Wanneer er zich bijvoorbeeld een staking voordoet bij een van de ondernemingen dan heeft men 
nog een back up bij de andere ondernemingen. Dit doet men ook om de kwaliteit te verzekeren van 
de diensten. Men moet de competitie tussen bewakingsondernemingen bevorderen  en niet alleen 
de prijs, maar vooral ook de kwaliteit vergelijken.  

“Er is een lastenboek en dat is voor alle drie de bewakingsondernemingen hetzelfde. Soms zijn er 
zelfs gemeenschappelijke meetings, met de drie bewakingsondernemingen samen aan tafel. Ze 
mogen concurrenten zijn maar eenmaal aan het werk hebben ze een gemeenschappelijk doel en 
een gemeenschappelijke vijand, dat is de crimineel. Er mag geen onderlinge concurrentie 
plaatsvinden op de werkvloer, soms is dat wel een probleem. De fierheid van de bewakingsagenten 
van de ene onderneming tegenover de bewakingsagenten van een andere onderneming, kan soms 
problemen geven.” - Security manager uit de commerciële sector. 

Het risico van maar één bewakingsonderneming te huren en altijd met dezelfde te werken is dat die 
bewakingsagenten ook eens over de schreef kunnen gaan. Als ze allemaal van dezelfde onderneming 
zijn, dan kennen ze elkaar dikwijls goed en dat is niet altijd positief. Indien men met verschillende 
ondernemingen tegelijk werkt, controleren die elkaar onrechtstreeks, het is een vorm van sociale 
controle, dit is veel veiliger.  

Low cash branches 
In de financiële wereld wordt er nu gewerkt met nieuwe concepten zoals de open kantoren. Het gaat 
om low cash branches waar er gewerkt wordt met White cards en geldautomaten. Men kan dus geld 
vragen aan het loket, ze geven de persoon dan een bankkaart met het gevraagde bedrag op en dit 
bedrag moet men dan zelf gaan afhalen bij de geldautomaat. Er is wel nog een beperkte kassa 
aanwezig voor kleine verkoop. Door het verminderen van risico’s, hoeft er minder beveiligd en 
bewaakt te worden.  
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End to end (CIT76) 
Men werkt het liefst met ‘end to end’ systemen77 (plofkoffers), dit is echter zeer duur en wordt niet 
veel gebruikt. Dit soort systemen garanderen bijna totale veiligheid over het gehele traject. Indien 
men deze kost zou afwegen tegenover de totale constructiekost van de verschillende agentschappen 
(die niet gebruik maken van ‘end to end’ systemen), is het ‘end to end’ systeem niet noodzakelijk 
duurder. Als men een kantoor maakt, voor de waarde die er nog altijd in aanwezig is, moet het 
kantoor beveiligd worden. De achterruiten moeten een bepaalde resistentie hebben tegen inbraak, 
alles moet elektronisch beveiligd worden, er moeten zware deuren zijn met zware sleutels. Dit alles 
kost enorm veel geld, het is een serieuze investering.  

Terwijl men bij het volledige ‘end to end’ systeem, al het geld kan concentreren rond de 
geldautomaten, dat zou veel goedkoper kunnen zijn. Men moet dan enkel het stuk rond de 
geldautomaten beveiligen, men hoeft dan de rest van de kantoren niet meer zo streng te beveiligen. 
Dit kan dan gewoon met dubbel glas, een gewone deur en een goedkoper alarm. De vraag is dus of 
deze totale afweging van de ‘end to end’ systemen niet goedkoper zou zijn in verhouding tot de 
investeringen die er nu moeten gebeuren om het geld veilig te houden. De twee grootste obstakels 
voor deze ‘end to end’ werking is de huidige kostprijs van het systeem en de kostprijs van een 
inktpatroon dat afgaat. Daarnaast zijn de geld volumes, die zo een patroon kan bedekken, beperkt. 

Veiligheidsdienst voor ziekenhuizen 
Eén leidinggevende pleit voor een veiligheidsdienst in ziekenhuizen, met dezelfde extra 
bevoegdheden als bij het openbaar vervoer. Ziekenhuizen hebben dezelfde problemen met agressie 
als op het openbaar vervoer. Het zijn namelijk ook publiek toegankelijke plaatsen waar alle 
problemen van de samenleving terecht komen. Vooral het gebruik van handboeien zou zeer nuttig 
zijn want de bewakingsagenten komen soms in situaties terecht waar ze te weinig bevoegdheden 
hebben om degelijk te kunnen ingrijpen of om zichzelf te beschermen. Pepperspray vindt hij echter 
niet nuttig en zelfs gevaarlijk in een ziekenhuis.  

Specifieke opleiding 
De wettelijk verplichte opleiding voor interne bewaking en bewakingsondernemingen is momenteel 
hetzelfde. Bepaalde delen van de opleiding zijn totaal niet relevant voor de interne bewaking. Er is 
een te zwak en niet aangepast wettelijk kader.  

Ideaal zou zijn dat de wettelijk verplichtte opleiding voor bewaking uit drie delen zou bestaan. Ten 
eerste een algemeen pakket ‘bewaking’ van 50 uren dat voor iedereen hetzelfde is. Dit zou dan zowel 
voor interne als externe bewaking hetzelfde zijn: deontologie, rechtsvakken, etc. Daarnaast dan nog 
een pakket van 50 uren specifiek voor interne bewaking of bewakingsondernemingen. En dan nog 
een extra 32uren opleiding voor het bedrijf, specifiek door het bedrijf zelf te geven. Daar kan men 

                                                           
76 CIT = Cash in transit (geldtransporten) 
77 End-to-end = punt-tot-punt-systemen, waarbij de plofkoffer wordt gevuld in een geldtelcentrum onder bvb. 
cameracontrole en daarna niet meer kan geopend worden - zonder de bankbiljetten te besmeuren met inkt - 
tot de plofkoffer aankomt ter bestemming bij de uiteindelijke klant. En ook omgekeerd, van deze klant,  terug 
naar het geldtelcentrum kan de plofkoffer niet geopend worden zonder de bankbiljetten te besmeuren. 
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dan de specifieke vereisten voor de verschillende sectoren implementeren (kerncentrales, banken, 
retail, …). Dan wordt alles heel pragmatisch.  
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Bijlage 1 
Lijst met bijkomende (niet-wettelijk verplichte) opleiding door de respondenten 

• Omgaan met verbale en 

fysieke agressie 

•  Bijkomende 

brandopleidingen 

•  Bijkomende EHBO-

opleidingen 

•  Gelieerd aan openbaar 

vervoer: pro data, 

lijnverkenning, interne 

reglementering, ...  

•  Omgaan met patiënten  

•  Beroepsgeheim  

•  ISPS code 

•  Basiskennis scheikunde 

•  Interne opleiding in 

ziekenhuis  

•  Communicatietraining 

•  Self-defense  

• Stressbestendigheid 

•  Omgaan met psychiatrische 

patiënten 

•  Omgaan met dreigend 

destructief gedrag  

•  3 maanden on site opleiding 

met ervaren 

bewakingsagenten omtrent 

brandalarmen en 

calamiteitenplan, 

controlerondes, chemische 

producten, ... 

•  Erfgoedbewaking 

•  Klantvriendelijkheid 

•  Anti-hold-up trainingen  

•  Patiëntencontact en 

ziekenhuishygiëne  

• Omgaan met ioniserende 

straling 

• Nijverheidshelpers 

• ADR-opleiding 

• IT-opleidingen 

• Het veilig werken aan 

elektrische installaties (BA 4) 

  



Bijlage 2 

SWOT analyse voor interne bewakingsdienst / bewakingsonderneming 
 
Mogelijke voordelen als je beroep doet op een externe bewakingsonderneming  
 

_ Flexibiliteit ingeval van ziekte, verlof, … 

_ Zeer eenvoudige wisseling van personeel ingeval van fouten 

_ De “problemen” blijven buitenshuis 

_ Zij staan in voor de dure opleiding wet Tobback 

_ Gespecialiseerde onderneming, op de hoogte van de ‘do’s and don’ts’ (bv. wetgeving) 

_ Expertise in technische bewaking (toegangscontrole/ CCTV,…) 

_ Minder HR zorgen 

_ Agenten onafhankelijk t.o.v. bedrijf = garantie voor objectiviteit 

_ Geen probleem met gans het HR gebeuren 

_ Selectie van de kandidaten kan al gebeuren door de leverancier, enkel extra screenen nodig 

_ Criteria en afspraken betreffende de te halen niveaus duidelijk aan te geven 

_ Mogelijkheid om met een spock te werken ( weg delegeren van taken) 

_ Uitwerking van gans je beleid en procedures in samenwerking met externe leverancier 

_ Men kan roteren op de verschillende jobs ( geen lieve bewakers maar correcte bewakers) 

_ Geen verantwoordelijkheden betreffende opleiding; in orde zijn met desbetreffende wetgeving; 

erkenning 

_ Vervanging in geval van ziekte of andere afwezigheden zonder meerkosten 

_ Gemakkelijke vervanging van agenten die niet voldoen 

_ Reservepool te voorzien door bewakingsonderneming 

_ Uniform(onderdelen) te leveren door bewakingsonderneming 

_ PBM’s te voorzien door bewakingsonderneming 

_ Opstellen van planningen door leverancier 

_ Basisopleiding betaald en georganiseerd door leverancier 

_ In geval van syndicale acties van eigen personeel wordt bewaking toch verzekerd 

_ Actieplannen op te stellen door leverancier 

_ FRA’s op te stellen door leverancier 

_ ‘Screening’ van bewakingsagenten door leverancier 

_ Goedkoper dan eigen personeel 

_ Vertrouwensband van bewakingsagenten is kleiner met het eigen personeel (voordeel bij het 

uitvoeren 
van persoonscontrole) 

_ Lokale verantwoordelijken (bv. postoverste) is enig aanspreekpunt _ problemen op te lossen door 

leverancier 

_ Uitwerken van procedures/toolboxen m.b.t. uit te voeren controles kan door leverancier 

_ Externe bewakingsonderneming kan mee actief voorstellen uitwerken om dienstverlening te 

verbeteren 

_ KPI’s kunnen worden opgesteld om prestaties van leverancier periodiek te evalueren 



_ Spoc kan worden aangesteld, zelfs om te benchmarken en synergieën uit te werken tussen 

verschillende 
filialen van hetzelfde bedrijf 

_ Er kan een systeem van ‘complaints’ worden opgestart: elke klacht dient behandeld en opgelost te 

worden door de leverancier 

_ Er kan een bonus malus systeem worden voorzien in het contract mbt. KPI’s (zoals oa. 

absenteeism, 
late arrivals, no shows, rotation personnel…) 

_ Meestal kostenvoordeel omdat je werkt met de CAO van bewaking en niet meer valt onder de CAO 

van 
de hoofdactiviteit van uw bedrijf (voor Opel vallen de GM bewakingsagenten onder de 
metaalafspraken) 

_ Steeds personeel aanwezig bij verlof, ziekte, afwezigheid van collega’s 

_ Als er duidelijke afspraken zijn gemaakt (contract, KPI’s, SLA en sancties bij niet-naleving zijn 

vastgelegd), heb je een gemakkelijk middel in handen om de firma ter verantwoording te roepen 

_ Grotere flexibiliteit 

_ Contactpersoon firma is uw aanspreekpunt en niet elke bewaker individueel 

_ Kwantitatief voordeel, namelijk prijs/u (lager en boekhoudkundig budgetteerbaar) 

_ gevraagde FTE’s zijn steeds aanwezig 

_ Geen aandacht besteden aan personeelsnevenkosten of extra’s zoals kledij, voertuigen,… 

_ Meerwerk of minder werk eenvoudig te bestellen of te annuleren 

_ Niet tevreden over een bepaalde persoon eenvoudiger om te weren 

_ Geen administratie m.b.t. aanvragen vergunning interne bewakingsdienst 

_ Geen verbondenheid met uw firma en uw personeel, dit vervaagt echter naarmate hun arbeidsduur 

langer wordt. 

_ Prestaties volgens contract 

_ Speciale verzekering tegen fouten? 

_ Weinig administratie 

_ Snelle vervanging mogelijk 

_ Geen verlof of afwezigheidsproblemen 

_ Lagere loonkost 

_ Onafhankelijk van hiërarchie op de werkplaats 

_ personeelskost (uurlonen liggen beduidend lager dan die van onze sector) 

_ verlichting administratieve verplichtingen t.o.v. overheid (aanvraag badges, opleidingen voor eigen 

personeel, ...) 

_ flexibiliteit van de externe firma's t.a.v. te presteren uren, inzet van personeel. Dit kan vooral 

in tijden van grote onderhoudswerken bv. zeer waardevol zijn 

_ bewaking is geen kernactiviteit van het bedrijf 

_ externen zijn specialisten in hun vakgebied, waar interne diensten vaak nog nevenactiviteiten 

uitvoeren 

_ Meer onafhankelijkheid t.o.v. eigen medewerkers in security-materie 

_ Lagere kosten 

_ Flexibel invulling van rooster, ziekte/verlof zijn zorgen voor externe onderneming 

_ Soepel personeelsmanagement, zonder syndicale inmenging te “regelen” 



_ Geen administratie door bewakingswet: ID-kaart, uniform, bewijs van goede gedrag en zeden, 

herhalingslessen 

_ Er zijn zeer ervaren externe bewakingsagenten die bij ziekte van interne bewakingsagent, de functie 

kunnen overnemen. 

_ Het is een financieel voordeel om te werken met een externe bewakingsonderneming in de 

chemische 
industrie, gezien de hoge loonkost 

_ Je moet zelf niet voorzien in reserves, het is de bewakingsfirma die moet zorgen dat er voldoende 

opgeleide agenten zijn die kunnen inspringen bij verlof en ziekte 
 
 
Mogelijke nadelen als je beroep doet op een externe bewakingsonderneming  

_ Veelvuldig verloop mogelijk 

_ Alles hangt af van een goede postoverste en fieldsupervisor 

_ Slechte prestaties, en je hangt bijna voor de duur van contract vast 

_ Agenten minder betrokken bij het bedrijf 

_ Iets complexere administratieve taken vallen dikwijls buiten de mogelijkheden van de doorsnee 

agent 

_ Beperkte inzetbaarheid voor niet security gerelateerde zaken, zoals bvb EHBO (al valt dat bij ons 

met 
Securitas zeer goed mee) 

_ Indexering/ CAO meestal zonder beperking (tenzij de 90% regel) 

_ Koken kost geld 

_ Verloop van de agenten ( dit kan je opvangen door een goed contract te maken ) 

_ Niveau van de agenten ( moeilijk prijs / kwaliteit ) 

_ Kennis van de eigen organisatie, behoren niet tot de eigen organisatie 

_ Motivatie van de externe medewerkers 

_ Inschattingsfouten bij bepaalde situaties zullen sneller gebeuren door de externe bewaker 

_ Slechte selectie van bewakingsagenten 

_ Vaak onvoldoende gemotiveerde agenten 

_ Groot personeelsverloop 

_ Verlies van kennis en ervaring 

_ Slechte rapportering van bewakingsonderneming naar klant (vaak weet klant nauwelijks wat er 

buiten 
de normale daguren gebeurt) 

_ Onvoldoende betrokkenheid van leiding bewakingsonderneming met klant 

_ Opmerkingen/vaststellingen door externe bewakingsagenten worden niet gemakkelijk aanvaard door 

eigen personeel 

_ Geen betrokkenheid van bewakingsagenten met policy van bedrijf 

_ Bewakingsagenten niet rechtstreeks aanspreekbaar door hiërarchie van het bedrijf 

_ Minder gemotiveerd omdat de betrokkenheid bij uw bedrijf veel kleiner is (uren kloppen is belangrijk, 

niet de inhoud van wat er moet gedaan worden) 

_ Groot personeelsverloop 

_ Niet op de hoogte van de bedrijfscultuur en de geplogenheden binnen het bedrijf algemeen 

_ Verlies van ervaring 



_ Minder greep op de kosten (jaarlijkse prijsverhogingen) 

_ Minder kwaliteit 

_ Geen kwalitatief voordeel, FTE = enkel verpakking geen inhoud 

_ Fluctuatie ligt veel hoger = economische faalkosten ligger hoger, door steeds weer te moeten 

investeren 
in tijd en mankracht voor opleiding, opvolging, rechtzetten van fouten wegens onkunde. 

_ Screening niet echt mogelijk, gevaar dat profielen worden geleverd die niet passen in eigen firma of 

in 
die functie. 

_ Weinig direct impact op bewakers om bij te sturen indien nodig, klachten en fouten zijn minder 

doortastend bij te sturen. 

_ Aansturing, management van bewakingsfirma is eerder op afstand en niet direct betrokken 

_ Hier is gebrek aan voeling met onderneming van de klant ook een gebrek, geen betrokkenheid, 

geen 
engagement, geen corporate culture of identity. 

_ Zij kunnen misbruik maken van hun positie en hun know how , vertrouwelijke info van de 

onderneming 
kan worden misbruikt of gebruikt. 

_ Geen binding met bedrijf 

_ Onaangepaste opleiding 

_ Onvoldoende begeleiding en controle 

_ Lagere kwaliteit van prestaties 

_ Potentieel / opleidingsniveau – (mogelijke vervanging hoofdportier tijdens zijn afwezigheid) 

_ Groter personeelsverloop 

_ Vertrouwelijkheidsproblemen - (mogelijke vervanging hoofdportier tijdens zijn afwezigheid) 

_ (Onbekende) selectiecriteria? 

_ Inzet “beperkt” tot de 7 activiteiten vernoemd in hoofdstuk 1 van de “Wet tot regeling van de private 

veiligheid”. 

_ Groot verloop 

_ Minder betrokkenheid met bedrijf 

_ Moeilijke sturing via (meelopende) postoverste 

_ Takenpakket is beperkt tot zuivere bewakingstaken en eenvoudige opdrachten. 

_ Uitbesteding van kritische functie, afhankelijkheid van een derde partij 

_ “derde” krijgt inzicht in gevoelige kennis (security-plan, bedrijfsinformatie,…) 

_ Outsourcen is bron voor sociale conflicten 

_ Externe bewakingsagenten kennen niet dadelijk alle noodprocedures en de activiteiten van de 

verschillende noodfuncties. 

_ Externe bewakingsagenten kennen niet alle personen in de organisatie 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mogelijke voordelen als je een eigen interne bewakingsonderneming opstart 
 

_ Kritische kennis blijft bij de eigen firma 

_ Eigen personeel is meer begaan met de problemen 

_ Je kunt je “crisiscentrum “ beter met eigen mensen bemannen 

_ HR-valnet voor mensen die in de productieomgeving soms uit de boot vallen 

_ Betrokkenheid personeel 

_ mensen die je gebruikt zijn van je eigen organisatie 

_ minder verloop 

_ meer motivatie en eigen inbreng 

_ Betere selectie mogelijk 

_ Minder personeelsverloop 

_ Behoud van kennis en ervaring 

_ Gemotiveerde bewakingsagenten 

_ Er kan efficiënter geïnvesteerd worden in opleiding 

_ Combinatie of synergie van taken kan beter uitgebouwd worden (bvb. synergie brandweer  _ 

bewaking) 

_ Bewakingsagenten betrokken bij policy van eigen bedrijf 

_ Groter verantwoordelijkheidsgevoel bij de bewakingsagenten 

_ Alle bewakingsagenten zijn rechtstreeks aanspreekbaar en bij te sturen door hiërarchie in eigen 

bedrijf 

_ Continuïteit op allerlei vlakken 

_ Betrokkenheid 

_ Hogere kwaliteit bij uitvoeren taken 

_ Behoud van ervaring binnenshuis 

_ Afstoten non-core business 

_ Kwalitatief voordeel = je hebt in eigen handen om je personeel te kiezen (screenen) en te vormen 

naar 
het profiel van jouw onderneming en de gewenste functies 

_ Continuïteit en stabiliteit van eigen vakkundig personeel ligt veel hoger 

_ Kan gecontroleerd en mits goede afspraken voor zorgen dat jouw dienst een zeker vangnet is voor 

bepaalde problemen binnen eigen personeelorganisatie (is een zeer sterk argument voor HRM & 
vakbonden) 

_ Engagement, betrokkenheid, verbondenheid met onderneming van de bewaker (en eigen 

medewerker 
van de onderneming) is veel hoger. 

_ Je hebt in eigen handen het managen van het personeel (opleiding, bijsturing, promoties, 

ontslagen,motivatie) 

_ Vertrouwelijkheid en discretie zijn beter gegarandeerd. Zij werken voor jou in eerste instantie en niet 

ingehuurd. 

_ Aanvragen vergunning interne bewakingsdienst is vereenvoudigd en steun van een bestaande 

vakorganisatie is nu aanwezig 

_ Tijdelijk meerwerk kan worden opgevangen via interims of huren externe bewakingsfirma, maar kern 

blijft eigen vakkundige dienst waardoor kwaliteit gegarandeerd blijft. 



_ Weerspiegelt eigen bedrijfsimago 

_ Binding met bedrijf 

_ Selectie volgens eigen normen 

_ Aangepaste opleiding / training 

_ Vertrouwd met bedrijf 

_ Directe controle over personeel 

_ Minder personeelsverloop 

_ Vertrouwensband met bedrijf - (vervanging hoofdportier tijdens zijn afwezigheid) 

_ Inzetbaar voor meerdere taken (gecombineerd functie) 

_ Betere , meer diepgaande kennis van bedrijf, grotere verbondenheid 

_ Meer (complexe) taken zijn te delegeren naar eigen bewakingsdienst 

_ Kritische functie bv taken in noodplan is beter in te vullen door eigen medewerkers 

_ Sturing dienst is effectiever 

_ Eigen agenten zijn de communicatiecontrollers in geval er zich een incident voordoet (brand, 

gasontsnapping) 

_ Eigen agenten kunnen in geval van incident de functie van bewakingscontroller en 

ontruimingscontroller 
op zich nemen 
 
 
Mogelijke nadelen als je een eigen interne bewakingsonderneming opstart 

_ Een “vaste” verzetten geeft veel problemen ( vakbond enz) 

_ Dure en lange opleiding ten eigen laste ( bij buizen nog meer enz.) 

_ Procedureslag met ministerie alvorens OK 

_ Toch wel wat administratie, als ook je moet zelf de leidinggevende opleiding volgen 

_ Kennis is intussen niet meer aanwezig: startinvestering in opleiding materiaal nodig 

_ HR problematiek ( aanwerving, opleiding , verlof en ziekte, FT , … ) 

_ Relatie met de andere medewerkers ( de lieve bewakingsagent) 

_ Geen externe invloeden die je positief kan gebruiken 

_ Administratief gebeuren 

_ Steeds verantwoorden van investering in mensen 

_ Gevaar dat je met niet productieve mensen ( welke van andere afdelingen komen ) zal moeten 

werken 

_ Vergunning noodzakelijk 

_ Zelf verantwoordelijk voor screening van agenten 

_ Vervanging bij afwezigheid 

_ Vaak wordt bewakingsdienst gebruikt als ‘sociale werkplaats’ voor ‘probleemwerknemers’ 

_ Reservepool is moeilijk zoniet onmogelijk te voorzien 

_ Zelf uniformen te voorzien 

_ Zelf PBM’s te voorzien 

_ Moeilijk te ontdoen van agenten die niet voldoen 

_ Igv. syndicale acties bestaat het risico dat bewakingsdienst mee actie voert 



_ Zelf verantwoordelijk voor basis- en andere opleidingen 

_ Zelf jaar-actieplannen uit te werken 

_ Zelf FRA’s op te stellen 

_ Duurder dan externe bewakingsonderneming 

_ Vertrouwensband met werknemers binnen het bedrijf is groter dan in het geval van externe 

bewakingsagenten 

_ Alle bewakingsagenten zijn aanspreekpunt _ zelf organiseren van equipevergaderingen, zelf 

verantwoordelijk voor oplossen van alle problemen 

_ Hogere kost 

_ Minder flexibiliteit 

_ Meer inzet en tijd vereist van uzelf m.b.t. medewerkers, afwezigheden, evaluaties etc.. 

_ Praktische organisatie regelen 

_ Back office/administratie 

_ Vergunning aanvragen 

_ Inmenging vakbond 

_ HRM volledig in eigen verantwoordelijkheid 

_ Bij ziekte niet zo evident om te vervangen, minimumbezetting kan hierdoor in gedrang komen 

_ Personeelsnevenkosten, aanschaffen kledij, materiaal, voertuigen,… in eigen beheer en eigen 

kosten 

_ Ontslagen niet evident, binnen geijkte kanalen en afspraken met vakbonden 

_ Er moet wel een interne vergunning worden aangevraagd 

_ Verbondenheid tussen eigen personeel kan te groot worden waardoor security opdracht in gedrang 

kan 
komen (dat is een mogelijke valkuil maar geen effectief probleem) 

_ Hogere loonkost? 

_ Minder flexibiliteit i.v.m. vervanging personeel 

_ Kledij- en uitrustingskosten 

_ Problemen met opvangen van verlof en niet geplande afwezigheden 

_ Bijkomende administratie 

_ Problemen bij herscholing en afvloeiing 

_ Afhankelijk van bedrijfshiërarchie 

_ Hogere kosten 

_ Inmenging syndicalen in personeelproblematiek, 

_ Personeelsmanagement is niet “soepel” 

_ Grotere pool nodig om rooster vol te krijgen 

_ Administratie neemt toe, boetes zijn voor eigen bedrijf 

_ Aparte kledijkosten (uniformen) 

_ Meer/betere sociale voorzieningen te voorzien 

_ Problemen met BA die niet voldoen aan de criteria 

 



Bijlage 3 
Lijst van bedrijven/organisaties/instellingen die de enquête hebben ingevuld 

1. Umicore Precious Metals Refining 

2. Evonik Degussa Antwerpen NV 

3. BASF Antwerpen NV 

4. Nationale Bank van België 

5. AZ Damiaan 

6. Fond'Roy et La Ramée 

7. fina antwerp olefins nv 

8. Bnpparibasfortis  / offciëel Fortis bank 

NV 

9. Carrefour 

10. Universitaire ziekenhuizen Leuven 

11. VRT 

12. Provincie Antwerpen - A-Bewaking 

13. atlas copco airpower nv 

14. R.Z. H. Hart Tienen vzw 

15. ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG 

16. UGent 

17. ISOSL 

18. Corporate Security Service 

19. En Vogue Entertainment 

20. Centre Hospitalier Chrétien 

21. VUB/UZ Brussel 

22. Regionaal ziekenhuis Sint-Trudo 

23. AZ Alma vzw 

24. Ford Werke GmbH 

25. Gezondheidszorg Heilige Familie VZW 

26. Psychiatrisch Centrum St-Jan 

27. VZW Sint Jozefskliniek 

28. VZW JESSAZIEKENHUIS 

29. VZW Gezondheidszorg 

Bermhertigheid Jesu 

30. O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 

Waregem vzw 

31. Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

32. PZ Sint-Camillus 

33. vzw Algemeen Ziekenhuis Sint-Lucas 

Gent 

34. Société interne gardiennage Centre 

Hospitalier Mouscron 

35. vzw GasthuisZusters Antwerpen 

36. BZIO 

37. jessa ziekenhuis campus virga jesse 

38. Clinique Ste Anne St Rémi 

39. OPZC Rekem 

40. AZ Oudenaarde 

41. BUKA 2000 

42. Heilig Hartziekenhuis 

43. St. Nikolaus Hospital  

44. AZ Monica vzw 

45. Sint Vincentiusziekenhuis 

46. AZ St.-Lucas VZW 

47. Stad Gent 

48. CIGB PC OLV Van Vrede  Menen 

49. Philips Innovative Applications NV 

Turnhout 

50. Koninklijk Museum voor Schone 

Kunsten Antwerpen 

51. algemeen ziekenhuis Klina 

52. OPENBAAR PSYCHIATRISCH 

ZORGCENTRUM 

53. Center Parcs België 

  



Bijlage 4 
Mail naar 173 interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten in België (uitgezonderd PSA leden) 

Onderzoek bewaking 'ten eigen behoeve' in België 

Geachte, 

Vermits u een vergunde interne bewakingsdienst (of veiligheidsdienst) organiseert, richt ik mij tot u. 

Ik ben student Maatschappelijke Veiligheid aan de Hogeschool KATHO en ik maak een bachelorproef 
maak over de "bewaking ten eigen behoeve". 

Over bewakingsondernemingen (= het inhuren van bewakingsdiensten) is veel informatie 
beschikbaar. De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen APEG-BVBO  illustreert aan de 
hand van cijfermateriaal het belang van en de trends binnen de private bewakingssector (zie 
Activiteitenrapport beschikbaar op de website  http://www.apeg-bvbo.be). 
 
Over bewaking ten eigen behoeve - zoals u deze organiseert - is nagenoeg geen informatie 
beschikbaar. U kan helpen met het in kaart brengen van de 'bewaking ten eigen behoeve' in België 
door mee te werken aan een online enquête. Dit onderzoek is ook in het belang van iedereen die 
eigen bewaking organiseert - zoals u.  

Mag ik u vriendelijk vragen maximum een half uurtje van uw tijd hieraan te besteden? 

 Om de enquête snel in te vullen, neemt u best de recentste activiteitenverslagen bij de hand, welke 
u jaarlijks in januari hebt verstuurd naar FOD Binnenlandse zaken, Directie Private Veiligheid.   

Indien u het nuttig vindt, kan u het invullen van de enquête onderbreken en nadien hernemen. U kan 
ook eens door de vragen klikken en daarna terug keren naar het begin van de enquête.  De enquête 
zal iets langer 1 maand online staan, maar ik het zou uiteraard op prijs stellen indien u deze zo 
spoedig mogelijk invult. Vergeet op het einde niet de enquête door te sturen - dit kan u maar één 
maal doen.   

Bij voorbaat oprecht dank voor uw medewerking. Ik zal achteraf het globale resultaat van de enquête 
doorsturen naar ieder wie er aan heeft meegewerkt. Ik mail u mijn bachelorproef door in mei of juni 
2012.  

Tot slot: u mag rekenen op het vertrouwelijk behandelen van alle informatie welke ik van u ontvang. 
Alle antwoorden op de enquête worden geglobaliseerd verwerkt. Detailgegevens over een bepaalde 
interne bewakings- of veiligheidsdienst worden slechts bekend gemaakt indien de verantwoordelijke 
van deze dienst er uitdrukkelijk mee instemt. 

Hebt u vragen, aarzel niet met mij contact op te nemen per mail of telefonisch (zie hieronder). 

Het volstaat nu om te klikken op volgende link en u start met de enquête: 
https://limesurvey.katho.be/student/index.php?sid=36481&lang=nl 

Met vriendelijk groeten 
Jules Mespreuve 
student Katho - Maatschappelijke veiligheid 
Adres: Krevelstraat 29b 
8581 Kerkhove 
GSM: 0479/533583 
Mail to: jules.mespreuve@student.katho.be 



Bijlage 4 
Mail naar alle PSA leden i.v.m. met enquête en interview 

Geacht(e), 

Mijn naam is Jules Mespreuve, student 'Maatschappelijke Veiligheid' aan de Hogeschool KATHO en ik heb 
U iets belangrijks mee te delen.  
 
Ik loop stage bij de interne bewakingsdienst van de Nationale Bank van België waarbij ik een bachelorproef 
maak over de "bewaking ten eigen behoeve". PSA, de vereniging van de interne bewakings- en 
veiligheidsdiensten in België, steunt mijn onderzoek. 

In mijn onderzoek zal ik de 'bewaking ten eigen behoeve' in België in kaart te brengen, dit zowel kwantitatief 
als kwalitatief. De BVBO heeft namelijk meer gegevens over de bewakingsondernemingen, dan dat het 
PSA  heeft over 'bewaking ten eigen behoeve'. 
Het BVBO publiceert dan ook regelmatig hun informatie. Op de website 'http://www.apeg-bvbo.be' vindt u 
onder andere de activiteitenrapporten terug van de organisatie en haar leden.  
Het zou positief zijn indien PSA over ongeveer dezelfde gegevens beschikt. 

Mijn kwalitatieve vraag luidt: Waarom maakt u gebruik van een 'bewaking ten eigen behoeve'?   

Maakt u daarnaast ook gebruik van bewakingsondernemingen? En bent u van plan om in de toekomst 
meer uit te besteden? 
 
Dit zal ik bevragen door middel van een interview en het zal gaan over zaken zoals het 'hoe' en 'waarom' 
dat uw onderneming, instelling of bestuur bewaakt. 

Het is essentieel dat ik belangrijke actoren, uit de verschillende sectoren die gebruik maken van 'bewaking 
ten eigen behoeve', bereik. Dit zijn o.a.: 'ziekenhuizen', 'metaalverwerking', 'banken', 'winkels', 'dancings', 
'openbare vervoersmaatschappijen', 'havenfaciliteiten', ... 

Het kwantitatieve gedeelte zal bevraagd worden door middel van een enquête met gesloten vragen en met 
als belangrijke punten: het aantal bewakingsagenten bij u in dienst, de bewakingsactiviteiten, etc. 

U zou voor mij en PSA een genoegen doen indien u zou willen meewerken aan dit onderzoek. Het is de 
bedoeling dat u zo vlot mogelijk de enquête kan invullen en dat er eventueel een aanvullend interview volgt 

Dit onderzoek is wat pionierswerk, want er is momenteel weinig dergelijke informatie beschikbaar. U zal 
uiteraard het resultaat van dit ontvangen. 

In bijlage vindt u de 'enquête', deze is enkel ter informatie (om in te kijken - niet bedoeld om in te vullen). U 
zal de enquête nog elektronisch ontvangen waarbij het dan wel de bedoeling is om deze te beantwoorden. 

Verder vindt u in bijlagen een lijst met onderwerpen die ik graag met u zou bespreken indien u wil 
meewerken door mij een interview toe te staan. Uiteraard ben ik bereid om bij u op kantoor te komen, op 
een tijdstip dat u past. Voor een afspraak: ....  

De mij gestelde deadline om de gegevens en informatie in te zamelen is eind dit jaar. 

Deze vragenlijst is strikt vertrouwelijk en zal enkel door mij worden behandeld. U zal nadien de 

verwerkte gegevens te zien krijgen en de mogelijkheid krijgen om te reageren alvorens het project 

ingediend wordt. 

 

 

  



Bijlage 5 
Vragenlijst interviews voor interne bewaking + uitbesteding 

'Interne bewakingsdienst' & bewakingsonderneming(en) 

1. U kiest voor 'bewaking ten eigen behoeve' in combinatie met uitbesteding: waarom is bewaking 
nodig (m.a.w. wat zijn uw risico's?) 

2. Waarom organiseert u bewaking met een interne bewakingsdienst? 
3. Waarvoor gebruikt u dan de ingehuurde bewakingsagenten? 
4. Huurt u één of meerdere ondernemingen in? Waarom? 
5. Bent u verplicht om bewaking te organiseren (door een wet, het beleid binnen uw organisatie of 

door omstandigheden, verzekering) of is bewaking uw bewuste (en vrije) keuze? 
6. Wat is de taakverdeling tussen beide bewakingen? Waarom op deze manier? 
7. Hoe geeft u opdrachten aan bewakingsagenten? Is er een verschil waarop u deze aanstuurt? 
8. Hoe gebeurt de communicatie onderling tussen interne bewaking en ingehuurde bewaking? 
9. Welke voor- en nadelen ziet u van een eigen interne bewakingsdienst t.o.v. ingehuurde 

bewakingen: vertrouwelijkheid, specialiteitsbeginsel, kostprijs, ... 
10. Wat zijn de  opmerkelijke veranderingen of evoluties binnen de 'interne bewakingsdienst'? 

(Materieel, financieel, aantal bewakers, attitude personeel, ...) 

Activiteiten 

11. Welke bewakingsactiviteiten oefenen uw bewakingsagenten precies uit? 
12. Waarom voert u deze specifieke bewakingsactiviteiten uit?  
13. Hebben de interne/externe bewakingsagenten ook een andere taak, naast hun 

bewakingsactiviteit?  
14. Permanente bewaking: 24/7? Waarom? 

o Indien niet, wat gebeurt er dan 's nachts? (na sluitingstijd) 

Retail 

15. Wordt dit intern gedaan of ook met uitbesteding? Waarom? 
16. Hoeveel van uw bewakingsagenten doen aan retail? 
17. Hoe gaan ze te werk? 
18. Is dit soort bewaking effectief?  

Incidenten/fricties 

19. Hoe worden uw bewakingsagenten gecontroleerd op het uitoefenen van hun 
bewakingsactiviteiten? 

20. Welke incidenten of fricties zijn er: a/ tussen bewakingsagenten onderling b/ tussen 
bewakingsagenten en het personeel c/ tussen bewakingsagenten en bezoekers / cliënteel / 
contractors?  

21. Is er een specifieke klachtenbehandeling voor bewaking? Waarom? Op welke manier? 
22. Zijn er geverbaliseerde inbreuken op wetgeving 'Private Veiligheid'? Welke? Gevolg? 

 

 

 

 



Safety 

23. Bent u, naast security ook belast met safety binnen de organisatie? Zo ja, is dit een goede 
combinatie? Zo neen, zijn security en safety goed verenigbaar ? 

Personeel 

24. Hoe wordt het personeel aangeworven? (intern/extern) Waarom? 
25. Wordt er voor de bewakingsagenten een pre-screening aangevraagd bij 'DPV' alvorens aan te 

werven? Waarom? 
26. Wat zijn de kwaliteitseisen of met andere woorden: wat is het competentieprofiel dat een 

bewakingsagent moet hebben? 
27. Hebt u een groot verloop van bewakingsagenten? Hoe komt dit? 
28. Evolutie aantal bewakingsagenten, meer of minder per jaar en waarom? 
29. Heeft uw interne bewakingsdienst een eigen deontologische code? Waarom? Wat staat daar dan 

in?  
30. Waarom is discretieplicht al dan niet belangrijk? 
31. Hoe gebeurt de communicatie binnen de bewaking? (via een oproepcentrale, gsm 

verantwoordelijke, walkie, ASTRID, schriftelijk, ...) 
32. Over welke uitrusting beschikken uw bewakingsagenten? Waarom? 

Bewaking; toegangs- en uitgangscontrole 

33. Waarom voert u al dan niet toegangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
34. Waarom voert u al dan niet uitgangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
35. Hebt u meerdere sites? Hoe pakt u de bewaking dan aan? 
36. Zijn er meerdere in- en/of uitgangen? Hoe gebeurt de bewaking? Waarom? 

Extra 

37. Heeft u een meldkamer? 
38. Heeft u een dispatching? 
39. Gebruikt u honden, wapens, lokalisatiesystemen, communicatiesystemen? Waarom wel, waarom 

niet? Zou u dit willen? Zijn deze middelen verantwoord in verhouding tot het doel dat de 
bewaking wil bereiken ? 

40. Is er specifieke niet-verplichte opleiding voor uw bewakingsagenten? Welke? Waarom? 
 

  



Bijlage 6 
Vragenlijst interviews voor uitbesteding 

Uitbesteding 

1. U kiest voor 'uitbesteding': waarom is bewaking nodig en waarom organiseert u deze bewaking 
niet met een interne bewakingsdienst? 

2. Overweegt u om een interne bewakingsdienst te organiseren?  Waarom wel/niet? 
3. Bent u verplicht om bewaking te organiseren (door een wet, het beleid binnen uw organisatie of 

door omstandigheden, verzekering) of is bewaking uw bewuste (en vrije) keuze? 
4. Welke voor- en nadelen ziet u van een eigen interne bewakingsdienst t.o.v. ingehuurde 

bewakingen: vertrouwelijkheid, specialiteitsbeginsel, kostprijs, ... 
5. Wat zijn de  opmerkelijke veranderingen of evoluties binnen uw bewaking? (Materieel, 

financieel, aantal bewakers, attitude personeel, ...) 
6. Wat is de taakverdeling bij uw bewakingsagenten? Waarom op deze manier? 
7. Hoe geeft u opdrachten aan de bewakingsagenten?  

Activiteiten 

8. Welke bewakingsactiviteiten oefenen uw bewakingsagenten precies uit? 
9. Waarom voert u deze specifieke bewakingsactiviteiten uit?  
10. Welke risico's moeten er bewaakt worden? Hebben bewakingsagenten ook een andere taak, 

naast hun bewakingsactiviteit? 
11. Permanente bewaking: 24/7? Waarom? 

o Indien niet, wat gebeurt er dan 's nachts? (na sluitingstijd) 

Incidenten/fricties 

12. Hoe worden de bewakingsagenten gecontroleerd op het uitoefenen van hun 
bewakingsactiviteiten? 

13. Welke incidenten of fricties zijn er: a/ tussen bewakingsagenten onderling b/ tussen 
bewakingsagenten en het personeel c/ tussen bewakingsagenten en bezoekers / cliënteel / 
contractors?  

14. Is er een specifieke klachtenbehandeling voor bewaking? Waarom? Op welke manier? 
15. Zijn er geverbaliseerde inbreuken op wetgeving 'Private Veiligheid'? Welke? Gevolg? 

Safety 

16. Bent u, naast security ook belast met safety binnen de organisatie? Zo ja, is dit een goede 
combinatie? Zo neen, zijn security en safety goed verenigbaar ? 

Personeel 

17. Wat zijn de kwaliteitseisen of met andere woorden: wat is het competentieprofiel dat een 
bewakingsagent moet hebben? 

18. Hebt u een groot verloop van bewakingsagenten? Hoe komt dit? 
19. Evolutie aantal bewakingsagenten, meer of minder per jaar en waarom? 
20. Waarom is discretieplicht al dan niet belangrijk? 

 



21. Hoe gebeurt de communicatie binnen de bewaking? (via een oproepcentrale, gsm 
verantwoordelijke, walkie, ASTRID, schriftelijk, ...) 

22. Over welke uitrusting beschikken de bewakingsagenten? Waarom? 

Bewaking; toegangs- en uitgangscontrole 

23. Waarom voert u al dan niet toegangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
24. Waarom voert u al dan niet uitgangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
25. Hebt u meerdere sites? Hoe pakt u de bewaking dan aan? 
26. Zijn er meerdere in- en/of uitgangen? Hoe gebeurt de bewaking? Waarom? 

Extra 

27. Gebruikt u honden, wapens, lokalisatiesystemen, communicatiesystemen? Waarom wel, waarom 
niet? Zou u dit willen? Zijn deze middelen verantwoord in verhouding tot het doel dat de 
bewaking wil bereiken ? 

 

28. Is er specifieke niet-verplichte opleiding voor uw bewakingsagenten? Welke? Waarom? 
 

  



Bijlage 7 
Vragenlijst interviews voor interne bewakingsdiensten (zonder uitbesteding) 

'Interne bewakingsdienst' 

1. U kiest voor 'bewaking ten eigen behoeve': waarom is bewaking nodig en waarom organiseert u 
deze bewaking met een interne bewakingsdienst? 

2. Bent u verplicht om bewaking te organiseren (door een wet, het beleid binnen uw organisatie of 
door omstandigheden) of is bewaking uw bewuste (en vrije) keuze? 

3. Indien u enkel interne bewaking organiseert, overweegt u om bewaking in te huren bij een 
bewakingsonderneming?   

4. Welke voor- en nadelen ziet u van een eigen interne bewakingsdienst t.o.v. ingehuurde 
bewakingen: vertrouwelijkheid, specialiteitsbeginsel, kostprijs, ... 

5. Wat zijn de  opmerkelijke veranderingen of evoluties binnen de 'interne bewakingsdienst'? 
(Materieel, financieel, aantal bewakers, attitude personeel, ...) 

Ook met bewakingsonderneming(en) 

6. Indien men de eigen interne bewaking combineert met ingehuurde bewaking door 
'bewakingsondernemingen':   
Wat is de taakverdeling tussen beide bewakingen? Waarom op deze manier? 

7. Hoe geeft u opdrachten aan bewakingsagenten? Indien u naast eigen interne bewaking ook 
bewaking inhuurt bij bewakingsondernemingen, is er een verschil waarop u deze aanstuurt? 

8. Hoe gebeurt de communicatie onderling tussen interne bewaking en ingehuurde bewaking? 

Activiteiten 

9. Welke bewakingsactiviteiten oefenen uw bewakingsagenten precies uit? 
10. Worden alle vergunde bewakingsactiviteiten ook effectief uitgevoerd? Waarom wel/niet? 
11. Waarom voert u deze specifieke bewakingsactiviteiten uit?  
12. Welke risico's moeten er bewaakt worden? Hebben bewakingsagenten ook een andere taak, 

naast hun bewakingsactiviteit? 
13. Permanente bewaking: 24/7? Waarom? 

o Indien niet, wat gebeurt er dan 's nachts? (na sluitingstijd) 

Incidenten/fricties 

14. Hoe worden uw bewakingsagenten gecontroleerd op het uitoefenen van hun 
bewakingsactiviteiten? 

15. Welke incidenten of fricties zijn er: a/ tussen bewakingsagenten onderling b/ tussen 
bewakingsagenten en het personeel c/ tussen bewakingsagenten en bezoekers / cliënteel / 
contractors?  

16. Is er een specifieke klachtenbehandeling voor bewaking? Waarom? Op welke manier? 
17. Zijn er geverbaliseerde inbreuken op wetgeving 'Private Veiligheid'? Welke? Gevolg? 

Safety 

18. Bent u, naast security ook belast met safety binnen de organisatie? Zo ja, is dit een goede 
combinatie? Zo neen, zijn security en safety goed verenigbaar ? 

 



Personeel 

19. Hoe wordt het personeel aangeworven? (intern/extern) Waarom? 
20. Wordt er voor de bewakingsagenten een pre-screening aangevraagd bij 'DPV' alvorens aan te 

werven? Waarom? 
21. Wat zijn de kwaliteitseisen of met andere woorden: wat is het competentieprofiel dat een 

bewakingsagent moet hebben? 
22. Hebt u een groot verloop van bewakingsagenten? Hoe komt dit? 
23. Evolutie aantal bewakingsagenten, meer of minder per jaar en waarom? 
24. Heeft uw interne bewakingsdienst een eigen deontologische code? Waarom? Wat staat daar dan 

in?  
25. Waarom is discretieplicht al dan niet belangrijk? 
26. Hoe gebeurt de communicatie binnen de bewaking? (via een oproepcentrale, gsm 

verantwoordelijke, walkie, ASTRID, schriftelijk, ...) 
27. Over welke uitrusting beschikken uw bewakingsagenten? Waarom? 

Bewaking; toegangs- en uitgangscontrole 

28. Waarom voert u al dan niet toegangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
29. Waarom voert u al dan niet uitgangscontrole uit? Hoe gebeurt dit dan? Waarom? 
30. Hebt u meerdere sites? Hoe pakt u de bewaking dan aan? 
31. Zijn er meerdere in- en/of uitgangen? Hoe gebeurt de bewaking? Waarom? 

O.F.E.M.-preventiemodel:  

Organisatorische, fysieke, elektronische en meldingsmaatregelen 

32. Over welke technische infrastructuur beschikt uw bewakingsdienst? Waarom? 
1) Fysische/bouwkundige maatregelen? Welke? Waarom? 
2) Elektronische maatregelen? Welke? Waarom? 

33. Organisatorische maatregelen? Welke? Waarom? 
34. Meldingsmaatregelen? Welke? Waarom? 

Extra 

35. Gebruikt u honden, wapens, lokalisatiesystemen, communicatiesystemen? Waarom wel, waarom 
niet? Zou u dit willen? Zijn deze middelen verantwoord in verhouding tot het doel dat de 
bewaking wil bereiken ? 

36. Is er specifieke niet-verplichte opleiding voor uw bewakingsagenten? Welke? Waarom? 
  



Bijlage 8 
Grafiek ‘Sectoriele indeling bewaking ten eigen behoeve op basis van aantal vergunde IBD/VD’s’ 
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Bijlage 9 
Grafiek ‘Sectoriele indeling bewaking ten eigen behoeve op basis van PSA leden’ 
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Bijlage 10 
Conclusies enquête ‘onderzoek bewaking ten eigen behoeve’ 

Algemeen 
Mijn enquête had een doelpopulatie van in totaal 173 IBD/VD’s in België. Dit betekent dus dat het 

een gericht onderzoek was met beperkte deelname, de toegang tot de enquête was dan ook 

beveiligd. Het was namelijk de bedoeling dat enkel de verantwoordelijken voor de IBD/VD’s de 

enquête konden invullen. Als deze enquête publiek beschikbaar zou geweest zijn, dan liep ik het 

risico om een vertekend beeld te krijgen bij het interpreteren van de resultaten, aangezien er niet 

bevoegden een ‘fictieve respons’ konden ingeven. Dit is dus niet het geval in mijn onderzoek. 

 

De respons is uiteindelijk 54 ‘volledig’ ingevulde enquêtes van IBD/VD’s geworden. 

Met een totaal aantal van 1525 bewakingsagenten, dit is de som van alle interne bewakingsagenten 

en veiligheidsdiensten bij de respondenten (bij benadering, wegens interpretatie van respondenten).  

 

Het totaal aantal bewakingsagenten in België, die op een interne bewakingsdienst werken en daarbij 

opgeteld de veiligheidsagenten van het openbaar vervoer, staat op 3.000 bewakingsagenten. Daar 

kan ik dus uit concluderen dan de respons op de enquête goed is voor ongeveer 1/3e van de 

bewaking ‘ten eigen behoeve’ in België en dat dus representatief is. Hierbij is het belangrijk in 

rekening te houden dat de uitgaanssector en de Franstalige interne bewakingsdiensten hier 

nauwelijks vertegenwoordigd zijn.  

Out of scope 

De respondenten kwamen voornamelijk uit Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 

Wallonië zijn er slechts 6 enquêtes ingevuld, allemaal door de interne bewakingsdiensten van 

ziekenhuizen. Slechts één IBD van een discotheek heeft de enquête ingevuld, en daarnaast één IBD 

van een cinema, dat is dus enige medewerking die ik gekregen heb van de gehele uitgaanssector. 

Aantal respondenten per sector / totaal aantal IBD’s en VD’s in België per sector 

Sector Aantal respondenten Totaal aantal IBD’s en 
VD’s in België 

1. Openbaar vervoer (veiligheidsdiensten)  
 

2 4 

2. Industrie 7 21 

3. Handel/distributie 1 5 

4. Financiële en andere diensten 4 8 

5. Social profit, onderwijs en ziekenhuizen 34 91 

6. Openbare besturen 3 8 

7. Dansgelegenheden en evenementen 2 30 

8. Studiecentra/ambassade/diamantsector 0 6 

 

Enkele weetjes 

PSA 

Er werd verwacht dat de meeste respons van de leden van het PSA zou komen maar uit de 

statistieken blijkt dat ruim de helft van de respondenten geen lid zijn van het PSA. 

Ziekenhuizen 



Ook zijn ruim de helft van de respondenten ziekenhuizen, wat op zich niet hoeft te verbazen 

aangezien ze de sector zijn die het meeste beroep doet op interne bewaking in België. (zie cijfers 

interne bewaking/sector) 

 

Taal 

Van de 53 ingevulde enquêtes zijn er 47 Nederlandstaligen en slechts 6 Franstaligen.  

Uitbesteding 

24 van de 53 respondenten werken ook met een externe bewakingsonderneming, bij de helft van 

deze 24 respondenten werken de twee bewakingsdiensten gemengd, mixed poules.  

 

Head of security 

Opvallend is dat de meeste respondenten niet enkel aan het hoofd staan van de interne 

bewakingsdienst of veiligheidsdienst maar daarnaast ook andere functies hebben, zoals: 

(Voorbeelden van functieomschrijving respondenten) 

1. Manager veiligheid en milieu 

2. Stafmedewerker 

3. Preventieadviseur 

4. Coördinator preventie en milieuzorg 

5. Coördinator hoteldiensten 

6. Logistiek manager 

7. Hoofd Facilitaire diensten, Communicatie en Algemene zaken 

8. Hoofd Technische Dienst 

9. Operational Risk Manager 

10. Coördinator Sociale Veiligheid 

11. Coördinatie fabrieksbeveiliging 

12. Intern veiligheidsadviseur 

13. Hoofd Beveiliging en Bewaking 

14. Hoofd van de veiligheid 

 

Vergunningen en data 

De allereerste vergunning voor bewakingsactiviteiten bij de respondenten werd op 1991 bekomen, 

op dit moment startte de respondent ook effectief zijn eerste bewakingsactiviteiten. Het gaat hier 

om een ziekenhuis. De volgende vergunning door één van de respondenten kwam pas in 1994, later 

dat jaar kwam er nog één. De volgende vergunning werd dan weer pas 4 jaar later toegekend, 

namelijk in 1998, in totaal werden er drie interne bewakingsdiensten vergund dat jaar. Dan werd er 

elk jaar één nieuwe interne bewakingsdienst vergund tot en met het jaar 2002. Het is pas in 2005 dat 

er weer één vergunning wordt bereikt door één van de respondenten. Vanaf 2006 begint het goed 

op gang te komen, er werden dat jaar 4 vergunningen voor interne bewakingsdiensten uitgereikt aan 

respondenten. In 2008 waren er 12 nieuwe en in het jaar 2009 waren er het meeste, 15 

respondenten met een eerste vergunning. In 2010 nog eens 5 nieuwe vergunde interne 

bewakingsdiensten, en daarna komen er maar enkele meer bij. 



De eerste (niet vergunde) bewakingsactiviteiten vinden zich plaats in 1940 en 1960, beiden door 

respondenten in de industrie. De volgende lading begint rond 1980 tot en met 1991, dit gaat slechts 

over enkele respondenten. Het is duidelijk dat de sector industrie en de sector Financiële en andere 

diensten (banksector, media, toerisme. - m.u.v. uitgaansleven) de eersten waren met de aanvang van 

(niet-vergunde) bewakingsactiviteiten, hier en daar ook een ziekenhuis en enkele musea. (1940 tot 

en met 1991) 

Vanaf 1940 tot 1991 zijn er 9 respondenten die hun bewakingsactiviteiten aanvangen. Vanaf 1998 tot 

2001 is er weer een nieuwe groep van 7 respondenten. Het is pas vanaf 2006 dat het echt in gang 

schiet, de ene na de andere begint met bewaken. Vooral in 2008 en 2009 beginnen de meeste met 

het aanvangen van de bewakingsactiviteiten. Ondertussen gaat het al om 38 respondenten ( tot en 

met 2009), er volgen nog enkele anderen de jaren erop.  

Opmerkelijk is dat vanaf 1991 de aanvang van de eerste bewakingsactiviteiten, gepaard gaat met de 

eerste vergunning als interne bewakingsdienst. Duidelijk door de invoering van de wetgeving, de van 

10 april 1990. Vanaf 2001 waren het vooral ziekenhuizen die hun bewakingsactiviteiten aanvingen en 

daarmee ook meteen een vergunning bekwamen. De meeste ziekenhuizen hadden voordien nog 

geen bewaking, of toch zeer beperkt. Vanaf de wetgeving duidelijk werd en de ziekenhuizen recht 

hadden op gesubsidieerde stewards werd er gebruik gemaakt van bewaking en dus in de meeste 

gevallen een interne bewakingsdienst opgericht.  

 

Bijzonder risico 

9 van de 53 respondenten geeft aan te maken te hebben met een bijzonder risico, enkele SEVESO 

bedrijven en enkele andere respondenten hebben een eigen interpretatie van wat een bijzonder 

risico is. Volgens sommigen is bijvoorbeeld een bijzonder risico: omgaan en/of opslaan van cash geld, 

psychiatrie en patiënten of diefstal gewapenderhand.  

Aantal bewakingsagenten 

Als we kijken naar het aantal interne bewakingsagenten per respondent dan zijn die het laagst bij de 

ziekenhuizen, het grootste deel van de ziekenhuizen heeft een aantal bewakingsagenten gaande van 

1 tot en met 19. Er zijn echter uitzonderingen met nog een stuk meer bewakingsagenten.  

Degenen met de meeste interne bewakingsagenten, gaande van een 20-tal tot wel 280 

bewakingsagenten, betreffen vooral de sectoren openbaar vervoer, industrie, de sector financiële en 

andere diensten (banksector, media, toerisme .. - m.u.v. uitgaansleven) en de openbare besturen 

(vooral musea).  

Duidelijk aan de top staan de openbare vervoersmaatschappijen met 280 veiligheidsagenten en 

meer, het gaat hier dus niet om bewakingsagenten. In aantal onderscheiden zij zich duidelijk van de 

andere respondenten.  

Aantal leidinggevenden 

Als we kijken naar het aantal leidinggevenden type A, DIR 01 is het gemiddeld slechts 1 per 

respondent (IBD/VD). Het maximum aantal is 9 maar dit is zeer uitzonderlijk.  

 



Leidinggevende type B, DIR 02 wordt bijna nergens gebruikt, het komt slechts zelden voor.  

Het maximum aantal is hier wel 19. 

Aanwerving 

28 op 53 van de respondenten werft intern aan, waarvan 17 respondenten dit aanvullen met externe 

aanwerving, de overige 25 werven enkel extern aan. 

 

28 op 53 van de respondenten vraagt een pre-screening aan bij de 'Directie Private Veiligheid' 

alvorens aan te werven, de meesten daarvan doen dit altijd en enkelen doen dit sporadisch. 

 

Anciënniteit 

De gemiddelde anciënniteit van de 1100 bewakingsagenten is ongeveer 10 jaar. 

 

Discretieplicht is voor iedereen belangrijk. 

 

83% vraagt een specifiek competentieprofiel voor zijn bewakingsagenten. 

De helft bewaakt meerdere locaties. 

 

64% gebruikt aparte ingangen voor: personeel, bezoekers, goederen en contractors. 

 

De helft gebruikt cameratoezicht en meer dan de helft gebruikt (al dan niet in combinatie met 

cameratoezicht) een elektronisch pasjessysteem bij toegangscontrole. 

 

Metaaldetectie is slechts bij één respondent in gebruik als vorm van toegangscontrole. 

 

Biometrie is maar bij 3 respondenten in gebruik voor toegangscontrole. 

 

Specialiteitsbeginsel 

Bij 75% van de respondenten voeren hun bewakingsagenten ook andere activiteiten uit, naast de 

bewakingsactiviteiten.  

 

Slechts 28% doet aan uitgangscontrole. Dit gaat vooral over industrie, winkels en Financiële en 

andere diensten (banksector, media, toerisme .. - m.u.v. uitgaansleven). 

 

De helft heeft een dispatching. 

 

De helft heeft een meldkamer en 5 van de respondenten die geen eigen meldkamer hebben zijn 

aangesloten bij een externe firma (alarmcentrale). 

 

De 81% van de respondenten laten hun bewakingsagenten werkkledij dragen. 

 

Opvallend is dat er veel gebruik wordt gemaakt van een DECT ( interne draagbare telefoon), door 

ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. 

 



50 van de 53 heeft de in de afgelopen 5 jaar bewakingsagenten aangeworven voor de interne 

bewakingsdienst, met een gemiddelde van ongeveer 6 bewakingsagenten.  

19 van de respondenten beweert een eigen deontologische code te hebben voor hun interne 

bewakingsdienst. Dit betreft zowel grote interne bewakingsdiensten als kleinere.  

De meeste respondenten geven hun bewakingsagenten richtlijnen via een security manual, al dan 

niet aangevuld met schriftelijke richtlijnen, briefings en dergelijke meer. Opvallend is het gebruik van 

de mail, vele maken gebruik van mails om hun bewakingsagenten extra richtlijnen te geven.  

De klachtenbehandeling gebeurt veelal via de ombudsdienst van het bedrijf. 

50 van de 53 respondenten geeft aan zijn bewakingsagenten te controleren op het naleven van de 

wettelijke verplichtingen (zoals zichtbaar dragen van de identificatiekaart). 

Slechts 2 respondenten hebben in de afgelopen 5 jaar Pv’s gekregen ten aanzien van hun 

bewakingsagenten. Het had telkens te maken met de identificatiekaart.  

Een enkele keer ging het om ‘vermeende fooien’. 

Bewakingsopdrachten 

30 van de 53 respondenten zegt aan toegangscontrole te doen. De overige respondenten zijn bijna 

allemaal ziekenhuizen wat verklaard waarom er zoveel zijn (23 respondenten) die niet aan 

toegangscontrole doen. De ziekenhuizen kunnen met hun ‘open house policy’ praktisch niet aan 

toegangscontrole doen, dat zou onmogelijk zijn.  

Hetzelfde geldt voor de openbare vervoersmaatschappijen.  

Bij de helft werken de bewakingsagenten alleen op de site (al dan niet altijd).  

Meestal bij industrie en ziekenhuizen. 

Er is slechts één respondent die met honden bewakingsactiviteiten uitvoert. 

Uitrusting 

22 van de 53 respondenten voorziet zijn bewakingsagenten van walkies. 

33 respondenten laten hun bewakingsagenten (ook) gebruik maken van een GSM. 

Enkel de banksector maakt gebruik van ASTRID. 

9 van de respondenten heeft een omvalalarm voor zijn bewakingsagenten. 

17 respondenten zorgen voor een stil alarm bij zijn bewakingsagenten. 

Slechts 6 respondenten maken gebruik van een lokalisatiesysteem voor zijn bewakingsagenten. 

41 van de 53 geeft hun bewakingsagenten een zaklamp. 

 

 

 



Dit is een enquête met min of meer gesloten vragen en met als belangrijke

punten: het aantal bewakingsagenten bij u in dienst, de

bewakingsactiviteiten, etc.   Het is aan te raden om de

activiteitenrapporten van de laatste jaren bij u te hebben wanneer u deze

enquête invult, dit zal een stuk makkelijker werken aangezien

dezelfde onderwerpen in een gelijkaardige volgorde terugkomen.    U zou

mij en PSA een genoegen doen indien u zou willen meewerken aan dit

onderzoek.   Het is de bedoeling dat u zo vlot mogelijk de enquête kan

invullen.   Deze vragenlijst is strikt vertrouwelijk en zal enkel door mij

worden behandeld. U zal nadien de verwerkte gegevens te zien krijgen en

de mogelijkheid krijgen om te reageren alvorens het project ingediend

wordt.

Section A: Gegevens

Algemene gegevens zoals uw naam, bestuur/onderneming/organisatie , functie, etc.

A1. Naam:

'Familienaam'



A2. Voornaam:

A3. Bestuur/onderneming/organisatie:

'Wat is de officiele benaming voor uw bestuur/onderneming/organisatie? '



A4. Uw functie:

Binnen uw bestuur/onderneming/organisatie

A5. Datum eerste vergunning:

Eerste vergunning van Binnenlandse Zaken als 'interne bewakingsdienst' of 'veiligheidsdienst' 

A6. Datum aanvang bewakingsactiviteiten:

Eventueel al aanvang VOOR datum van de eerste vergunning indien toen nog niet vereist, mogelijk door een wetswijziging.

A7. Omzet 'vennootschap of vzw' in het laatste jaar (voor zover

beschikbaar):

(Enkel voor vennootschappen of vzw met IBD of VD: omzet in euro van de Belgische vennootschap of vzw)

A8. Bijzonder risico

Bijvoorbeeld bij: Seveso, ISPS of CBRN

 

Yes

No

A9. Welk bijzonder risico?

ISPS

CBRN

Seveso

Other

Specificeer a.u.b.



Section B: Type bewaking

Bewaking 'ten eigen behoeve' en/of een bewakingsonderneming

B1. Organiseert uw bestuur/onderneming/organisatie een interne

bewakingsdienst?

 

Yes

No

B2. Indien ja, werkt u ook nog met een bewakingsonderneming?

 

Yes

No

B3. Indien beide types bewaking, hoe verloopt de samenwerking en

communicatie tussen de twee diensten?

Gemengde ploegen, werken samen

Afzonderlijke ploegen, werken niet samen en staan niet in contact met elkaar

Afzonderlijke ploegen, werken niet samen maar staan wel in contact met elkaar

Other

Specificeer a.u.b.

Section C: Bewakingsactiviteiten

De 8 bewakingsactiviteiten

1.     toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

3.     toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

4.     beheer van alarmcentrales

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

5.     toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek

toegankelijke plaatsen

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

C1.

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

C2.

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen



C3.

Uitbesteed aan BO

C4. 2.     bescherming van personen

(Meerdere antwoorden mogelijk)   IBD=Interne bewakingsdienst VD= Veiligheidsdienst

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

Uitbesteed aan BO

C5.

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

C6.

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

C7.

Uitbesteed aan BO

C8.

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

C9.

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

C10.

Uitbesteed aan BO

C11.

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

C12.

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

C13.

Uitbesteed aan BO

C14. 6.     verrichten van de vaststellingen die uitsluitend betrekking

hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen

die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de

bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie.

(Meerdere antwoorden mogelijk)   IBD=Interne bewakingsdienst VD= Veiligheidsdienst

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

Uitbesteed aan BO



C15. 7.     begeleiding van groepen van personen met het oog op de

verkeersveiligheid.

(Meerdere antwoorden mogelijk)   IBD=Interne bewakingsdienst VD= Veiligheidsdienst

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

Uitbesteed aan BO

C16. 8.     begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de

verkeersveiligheid.

(Meerdere antwoorden mogelijk)   IBD=Interne bewakingsdienst VD= Veiligheidsdienst

Activiteiten waarvoor de IBD of VD is vergund

Activiteiten welke IBD of VD uitoefenen

Uitbesteed aan BO

Section D: Personeel

D1. Totaal aantal bewakingsagenten van uw

bestuur/onderneming/organisatie:



D2. Totaal aantal bewakingsagenten met functiecode(s):

EXE (basisopleiding):

EXE 01 (vervoer van waarden):

EXE 02 (bescherming van personen):

EXE 03 (mobiele bewaking):

EXE 04 (beheer van alarmcentrales):

EXE 05 (persoonscontrole):

EXE 06 (winkelinspecteur):

EXE 07 (café of dansgelegenheid):

EXE 08 (vaststellingen...):

EXE 09 (begeleiding van groepen...):

EXE 10 (toezicht en controle...):

EXE 11 (gewapend):

tijdelijke identificatiekaart:

andere EXE codes:

D3. Totaal aantal leidinggevenden met functiecode(s):

DIR01 (leidinggevende A):

DIR02 (leidinggevende B):

D4. Hebt u in de laatste 5 jaar bewakingsagenten aangeworven voor

de interne bewakingsdienst?

 

Yes

No

D5. Indien ja, hoeveel bewakingsagenten?



D6. Bij aanwerving, hoe gebeurt het selecteren van

bewakingsagenten?

Interne aanwerving (was reeds in dienst bij uw werkgever, maar niet in de bewaking)

Externe aanwerving (was nog niet in dienst)

Other

Specificeer a.u.b.

D7. Wat is de gemiddelde anciënniteit van de bewakingsagenten?

Gemiddeld ... jaar (bij benadering)

D8. Wordt er voor de bewakingsagenten een pre-screening

aangevraagd bij 'Directie Private Veiligheid' alvorens aan te

werven?

 

Yes

No

D9. Indien ja, wanneer?

'altijd'

'sporadisch'

'enkel bij aanvraag tijdelijke kaart'

Other

Specificeer a.u.b.

D10. Evolutie van het aantal bewakingsagenten

Vul het totaal aantal bewakingsagenten in per jaartal.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

D11. Heeft uw interne bewakingsdienst een eigen deontologische code?

 

Yes

No



D12. Indien neen, heeft uw bedrijf/organisatie/instelling/onderneming

een eigen deontologische code?

 

Yes

No

D13. Hoe krijgen uw bewakingsagenten richtlijnen?

Systematisch: Security Manual (bijvoorbeeld per werkpost of per activiteit)

Sporadisch: schriftelijke instructies (bijvoorbeeld bij speciale gebeurtenis, bij verhoogd risico, ...)

Briefings (persoonlijk)

Via radiocommunicatie

Telefonisch

Other

Specificeer a.u.b.

D14. Is discretieplicht voor de bewakingsagenten belangrijk?

 

Yes

No

D15. Is er een specifiek competentieprofiel voor de verschillende

bewakingsfuncties?

 

Yes

No

D16. Is er klachtenbehandeling voor de 'interne bewakingsdienst' of

'veiligheidsdienst'?

 

Yes

No

D17. Indien ja, op welke manier?

Systematisch registreren

Onafhankelijk onderzoek

Antwoord aan klager

Other

Specificeer a.u.b.



D18. De bewakingsagent wordt gecontroleerd op het naleven van de

wettelijke verplichtingen (zoals zichtbaar dragen van de

identificatiekaart)?

 

Yes

No

D19. Zijn er in de afgelopen 5 jaar PV's opgemaakt ten aanzien van uw

bewakingsagenten?

 

Yes

No

D20. Indien ja, om welke reden(en)?

Illegale wapendracht

Fooien

Opleiding

Werkkledij

Geen kaart aangevraagd (Identificatiekaart)

Niet in bezit kaart (Identificatiekaart)

Niet dragen kaart (Identificatiekaart)

Niet leesbaar dragen (Identificatiekaart)

Niet terugbezorgd (Identificatiekaart)

Other

Specificeer a.u.b.

D21. Krijgen uw bewakingsagenten extra (niet-verplichte) opleiding?

Neen

Ja, één dag of minder per jaar

Ja, meer dan één dag per jaar

Section E: Bewakingsopdracht

E1. Voeren uw bewakingsagenten toegangscontrole uit?

 

Yes

No



E2. Bewaakt uw bestuur/onderneming/organisatie meerdere locaties?

 

Yes

No

E3. Indien ja, hoeveel?

E4. Is er een apparte ingang voor:

Personeel

Bezoekers

Goederen

Contractors

E5. Wordt er toegangscontrole uitgevoerd bij ingang:

Personeel

Bezoekers

Goederen

Contractors

E6. Hulpmiddelen bij toegangscontrole?

Camera

Elektronisch pasjes systeem

Metaaldetector

Biometrie

Other

Specificeer a.u.b.

E7. Welke vorm(en) van toegangscontrole voert u uit?

Systematische toegangscontrole (voor zover toegelaten)

Gerichte toegangscontrole

Other

Specificeer a.u.b.



E8. Worden er door de bewakingsagenten bij toegangscontrole ook

andere activiteiten uitgeoefend? 

Zoals onthaal, de weg tonen, begeleiden, ticket controle en verkoop,...?

 

Yes

No

E9. Indien ja, welke?

Onthaal/balie

Telefonie

Weg tonen in gebouw of site

In ontvangst nemen goederen

Post

Ticket controle

Ticket verkoop

Other

Specificeer a.u.b.

E10. Voeren uw bewakingsagenten uitgangscontrole uit?

 

Yes

No

E11. Werkt uw bewakingsagent alleen op site/gebouw?

 

Yes

No

E12. Beschikt u over een eigen oproepcentrale (in plaats van of

aanvullend met rechtstreeks contact met leidinggevende)?

 

Yes

No

E13. Beschikt u over een eigen alarmcentrale (elektronische

alarmsignalen)?

 

Yes

No

E14. Indien neen, bent u aangesloten bij een externe alarmcentrale?

 

Yes

No



E15. Maken de bewakingsagenten (of een gedeelte ervan) gebruik van

honden om bepaalde bewakingsactiviteiten uit te voeren?

 

Yes

No

E16. Welke uitrusting hebben uw bewakingsagenten?

Walkie

GSM

ASTRID

Omvalalarm

Stil alarm

Lokalisatiesysteem

Zaklamp

Werkkledij

Other

Specificeer a.u.b.

Section F: Sectorspecifiek

F1. Wat zijn de belangrijkste redenen om te bewaken?

Vertrouwelijke informatie

Diefstal

Inbraak

Brand

Vandalisme

Fysieke agressie

Verbale agressie

Other

Specificeer a.u.b.



F2. Hebben uw bewakingsagenten extra sectorspecifieke

(niet-verplichte) opleidingen nodig?

 

Yes

No

F3. Indien ja, welke?

 (ISPS, erfgoedbewaking, evenementen en uitgaansleven, ...)
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 Klant is koning! Voldoet de bewakingswet aan de verwachtingen van de klant? 
 
 
Deze titel werd gekozen door de organisator van de studiedag ‘twintig jaar Wet Private Veiligheid’. 
Een titel die niet beter gekozen kon worden. Want  het is inderdaad ‘de klant’ die  beslist om een 
zekere investering te doen in security. Voor de klant is security uiteindelijk meer dan het inhuren van 
een bewakingsfirma of het organiseren van een eigen interne bewaking. De klant heeft duidelijke 
verwachtingen en doelstellingen en daarom mag inderdaad de vraag gesteld worden of de Wet 
Private Veiligheid aan de verwachtingen van de klant voldoet. 
 
De behoeften van de klant. 
 
De klant kan concreet een grootonderneming zijn zoals BASF Antwerpen NV. Een onderneming met 
als core business chemie en bovendien wereldwijd marktleider in deze sector. Een onderneming die 
‘veiligheid’ als een zéér belangrijke hoeksteen beschouwt en hieraan structureel en op duurzame 
wijze aan werkt om dit doel optimaal in te vullen en te bereiken. Security hoort hier bij. 
 
De behoefte aan security wordt bepaald door een interactie van factoren. Zoals de grootte van een 
onderneming, de organisatiestructuur wereldwijd opgebouwd, de verbintenissen en policies waar 
men zich als groep aan onderwerpt, de typische eigen corporate culture, de aard van het 
productieproces, de omvang van de site, de locatie waar deze site ligt, enz. 
Aan de hand van enkele cijfers schets ik graag het kader waarbinnen het security-beleid van BASF 
Antwerpen operationeel moet zijn,  
 
BASF Antwerpen is de tweede grootste vestiging binnen de BASF-groep die wereldwijd actief is. BASF 
Antwerpen telt meer dan 3500 medewerkers. Daarnaast zijn gemiddeld 1500 medewerkers van 
contractoren permanent tewerkgesteld op de site. Dit aantal kan gevoelig oplopen bij shoutdowns 
van installaties of bij investeringen of uitbreiding van productie-installaties . In de periode 2006-2008 
werden tijdens deze investeringsperiode van meer dan 1 miljard euro tot maximaal 5000 personen 
van contractors tewerkgesteld. 
 
De site zelf is gelegen in het uiterste noorden van de haven van Antwerpen, onmiddellijk tegen de 
Nederlandse grens. De oppervlakte beslaat 598 ha of wat gelijk is aan meer dan 1000 voetbalvelden. 
BASF heeft hierdoor niet alleen de grootste site binnen de haven zelf, maar is meteen de grootste 
chemische site van het land. Op deze site staan liefst 54 productie-installaties. Er is een eigen 
insteekdok met een kaailengte van 4,5 km. Op het terrein is een wegennet aanwezig van 152 km. Er 
zijn 41 km spoorwegen, en ten slotte zijn er ook 290 km bovengrondse pijpleidingen. 
 
BASF is een volcontinubedrijf met een ononderbroken 7 dagen/24 uren productie. Het 
toegangscontrolesysteem registreert jaarlijks tot 1,88 miljoen ingangen via de poorten. Bovendien 
verlaten dagelijks meer dan 550 vrachtwagens met geladen producten de onderneming, worden per 
dag 14 schepen geladen of gelost en worden circa 16 000 wagons per jaar beladen.  
 
Deze richtcijfers  en volumes geven in een notendop de complexiteit en omstandigheden weer 
waarbinnen men eventuele risico’s en mogelijke incidenten moet inschatten en waarbij uiteraard 
behoefte is aan een doortastend en anticiperend securitybeleid . 
 
De organisatie van de security binnen BASF is opgesplitst in Corporate - en in Site Security.  
 

- Corporate Security is verantwoordelijk voor het functionele leiderschap. Dit houdt onder 
meer in: het vertalen, implementeren en het auditeren van de minimumvereisten 
betreffende security bestemd voor de gehele BASF-groep of van wettelijke regelingen en 
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verplichtingen gerelateerd aan security. Tevens draagt men de verantwoordelijkheid voor 
het beleid over ‘Information Protection’ en is men in kader van ISPS de Port Facility Security 
Officer (PFSO). Corporate Security voert projecten en concepten m.b.t. security uit en staat in 
voor de netwerking en externe contacten. Deze ondersteuning geldt niet enkel voor BASF 
Antwerpen maar voor alle vestigingen van BASF in België. 
 

- Site Security bij BASF is de operationele beveiliging. Het betreft bewaking van ons 
patrimonium (24u/7d), toegang- en uitgangcontrole ( beheer fabriekspassen), het 
arbeidsreglement doen naleven, verkeersveiligheid op de site, inzet bij ontplooiing van het 
algemeen alarmplan, vaststellen van schade, controle op ADR-vervoer (Europees verdrag 
over internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg), controle op het opvolgen 
van de veiligheidsrichtlijnen en tal van andere facilitaire diensten zoals onthaal, 24u helpdesk 
voor medewerkers en het vervoer van personeel dat overwerkt. De dienst ‘Site Security’ telt 
42 vergunde interne bewakers.  

 
De evolutie van de wet private veiligheid en de impact op de organisatie van de bewaking voor de 
klant. 
 
De historiek en de  evolutie van de dienst  ‘security’ bij BASF werd beïnvloed en bepaald door de 
evolutie van de wet private veiligheid. Binnen deze context zijn voornamelijk de drie evoluties en 
uitbreidingen van de zogenoemde “bewakingsactiviteiten” binnen deze wet bepalend geweest.  
 
1.  De wet private veiligheid in 1990 : 4 activiteiten op publiek toegankelijke plaatsen. 
 

 
 
In de wet van 1990 waren de 4 opgesomde activiteiten:  
1) bewaking goederen  2) bescherming personen 3) waardetransport 4) alarmcentrales. Opmerkelijk 
is dat de klemtoon gelegd werd op ‘publiek toegankelijke plaatsen’ m.b.t. het toepassingsgebied om 
al dan niet vergund te moeten zijn als interne bewakingsdienst.  
In de memorie van toelichting bij het ontstaan van de wet lezen wij dat fabrieksbewaking niet moet 
vergund zijn: “… werking van veiligheidsdiensten opgericht in de schoot van meestal grote 
ondernemingen en die geen politiewerk verrichten (geen dwang uitoefenen) moeten hun eigen 
bewaking kunnen blijven verrichten zonder hiervoor vergund te zijn.” 
De wetgever houdt specifiek rekening met de situatie bij grootondernemingen en motiveert duidelijk 
dat elke vorm van bewaking uitgeoefend op een niet publiek toegankelijk plaats buiten de scope van 
deze nieuwe wet moet blijven. Afhankelijk van deze finaliteit diende de keuze gemaakt te worden 
tussen een (vergunde) externe - of een interne (al dan niet vergunde) bewakingsdienst. Viel men niet 
onder het toepassingsgebied van deze wet, dan wijzigende er niets m.b.t. organisatie van de 
bewaking. Er diende enkel strikt op gelet te worden dat het onderscheid tussen publiek en niet 
publiek toegankelijke plaats duidelijk was. 
 
2. De wet private veiligheid in 1999 : de 5 e activiteit “persoonscontrole”, “publiek toegankelijke 
plaatsen”. 

 
De wetgever had vooral portiers in het uitgaansmilieu geviseerd. De persoonscontrole uitgevoerd op 
niet publiek toegankelijke plaatsen bleef buiten de scope van deze wetswijziging en de organisatie 
van de bewaking bij BASF bleef zodoende ongewijzigd.  
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Wenste men persoonscontrole uit te oefenen op publiek toegankelijke plaatsen, dan waren er 
voortaan slechts twee opties:  ofwel een beroep doen op een vergunde bewakingsonderneming, 
ofwel de interne bewakingsdienst laten vergunnen. 
 
3. De wet private veiligheid in 2004 : naast de invoering van een 6 e en 7e bewakingsactiviteit wordt 
de 5de activiteit op ‘al dan niet’ toegankelijke plaatsen toegepast. 
 

 
Deze aanpassing van de 5de activiteit m.b.t. het toepassingsgebied had een zeer bepalende invloed 
op het beleid van vele ondernemingen die tot dan hun eigen bewaking organiseerden. Waar kwam 
plots de behoefte vandaan om een duidelijk onderscheid te maken in vergelijking met de andere 6 
activiteiten?  In de memorie van toelichting van deze wetsaanpassing werd deze 
interpretatiewijziging tot  “al dan niet publiek toegankelijk” gemotiveerd door te verwijzen naar een 
ogenschijnlijk hiaat dat zich in de praktijk zou voordoen , namelijk : “…dit heeft tot gevolg dat 
bewakingsagenten die instaan voor de toegangscontrole naar aanleiding van, bijvoorbeeld, een 
privaat feest de bezoekers niet aan de toegang aan een controle van de kledij en de persoonlijke 
bagage kunnen onderwerpen en derhalve niet kunnen verhinderen dat wapens of gevaarlijke 
voorwerpen binnengebracht worden…”. 
Opmerkelijk is dat hier, in tegenstelling tot 1990, nergens meer over de eigenheid van 
grootondernemingen werd gesproken, maar dat men enkel de problematiek van het organiseren van 
private evenementen voor ogen had door, wat op zich geen slechte zaak was, een einde te stellen 
aan de oeverloze discussies over de al dan niet vergunningsplicht van (interne) portiers van 
(zogezegde) privé-clubs.   
 
Samen met vele andere ondernemingen was BASF dus van de ene op de andere dag verplicht de 
aanvraagprocedure te starten voor het organiseren van een eigen vergunde interne 
bewakingsdienst. Na een zekere administratieve lijdensweg en met wat geduld werd in januari 2007 
deze vergunning verleend. 
 
De gevolgen voor de interne bewakingsdiensten na de wetswijziging van 2004. 
 
De ondernemingen met een eigen bewakingsdienst werden enigszins verrast door deze wetwijziging 
in 2004. De vraag die veelvuldig gesteld werd was: “waarom na 14 jaar plots deze ‘al dan niet’ 
toevoegen? De pertinente vraag was waarom alles in de wet op één hoopje gegooid werd. Want 
bewaking van een industrieterrein, het toezicht in een museum of in een ziekenhuis zijn inhoudelijk 
zo verschillend van de toegangscontrole in een etablissement waar een privaat feest wordt 
gehouden. 
 
De consequentie was dat de aanvraagprocedure moest opgestart moest worden voor een 
vergunning als interne bewakingsdienst. Onmiddellijk werd duidelijk dat deze wet bij haar ontstaan 
in 1990 geschreven werd voor het regelen van (externe) bewakingsondernemingen.  
Een greep van problemen of ongerijmdheden waarmee men werd geconfronteerd:  

- uittreksels uit het strafregister van de leden van de Raad van Bestuur toevoegen bij het 
aanvraagdossier. De Raad van Bestuur van een multinational is vaak internationaal 
samengesteld. Leg maar eens uit aan deze leden van elders in Europa, Amerika of Azië dat 
men een  bewijs van hen  nodig heeft,  in kader van een sinds jaren actieve eigen interne 
bewakingsdienst.  
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- het bezit aantonen van een beveiligde kast waarin de klantendossiers zijn opgeborgen en dit 
in een beveiligde ruimte. Interne bewakingsdiensten hebben geen klanten, enkel één 
werkgever. Zij bewaken niet voor klanten, zij werken uitsluitend voor de eigen werkgever.  

- de intentie van de wetgever om een interne meldkamer (interne alarmdienst) steeds met 
minstens 2 man te bezetten. Waarom is dit nodig wanneer op de site voortdurend enkele 
honderden medewerkers actief zijn inclusief een permanent bemande medische dienst en 
een professioneel brandweerkorps?  

- een interne bewaker die de openbare weg oversteekt om het stuk van de site aan de 
overzijde te kunnen betreden, moet het statuut hebben van mobiele bewaker, hoewel bij 
een interne bewakingsdienst het onderscheid tussen statisch en mobiel totaal anders is dan 
bij een bewakingsonderneming. 

- de knelpunten uitgangscontroles en ingangscontroles. Uitgangscontrole werd intussen 
gereglementeerd via de CAO 89. Voor de ingangscontroles ontstaat – vooral voor de 
Antwerpse industrie – een probleem rond regels m.b.t. de beveiliging van schepen en 
havenfaciliteiten. De ISPS EU-verordening 725/2005 heeft een andere finaliteit dan de 
Belgische federale wet private veiligheid op de toepassing van de “toegangscontrole”. 

 
De ondernemingen met interne bewakingsdiensten hadden na 2004 duidelijk nood aan transparantie 
en zekerheid rond deze thematiek. Gevolg is dat VBA (de Vlaamse Bedrijfsbeveiliging Associatie) 
steeds nauwer is gaan samenwerken met PSA (Private Security Association) 

- VBA is de oudste vakvereniging in België van diensthoofden bedrijfsbeveiliging en groepeert 
voornamelijk de grote ondernemingen uit de industrie. 
- PSA staat voor: Private Security Association vzw, de erkende beroepsvereniging van 
vergunde interne bewakings- en veiligheidsdiensten. PSA telt momenteel een 40-tal leden, 
zowel private ondernemingen als instellingen en organisaties met een publieke opdracht. 
Voor meer informatie, verwijs ik naar de website: www.psavzw.be. 
 
 

Hoewel beide organisaties een verschillende identiteit hebben en deze behouden, treden zij 
sindsdien gezamenlijk en eensgezind op om de standpunten van de bewaking ten eigen behoeve te 
behartigen in het overleg met Binnenlandse Zaken en de BVBO.  

 
Er dient onderstreept te worden dat dit overleg tussen de betrokken partijen zeer constructief is 
geëvolueerd. Hierdoor werden de meeste van de hierboven aangehaalde knelpunten bespreekbaar 
en (gedeeltelijk) opgelost.  
 
 
Hoe bekijkt ‘de klant’ van een grote onderneming na  twintig jaar de wet op de private veiligheid en 
dit via een SWOTi-analyse.  
 
Deze SWOT-analyse, refereert naar ervaringen en opmerkingen van collega’s die gelijkaardige 
verantwoordelijkheden hebben en dezelfde metier uitoefenen. 
    
Sterktes 
 Voor de bewakingsondernemingen 

- door het vergunnen van bewakingsfirma’s werd orde op zaken gesteld in de sector – de 
beunhazen zijn eruit – dit is van fundamenteel belang; 

- de wet private veiligheid biedt een wettelijk referentiekader, wat naar de klant toe meer 
zekerheid biedt; 

- de verplichte opleiding zorgt ervoor dat bewakingsagenten bij hun taakuitvoering hun 
rechten en plichten kennen en geoefend zijn in een reeks basisvaardigheden; 

http://www.psavzw.be/
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- door al deze maatregelen hebben bewakingsagenten een beter imago verkregen bij klanten 
en bij het publiek. 

 Voor de interne bewakingsdiensten 
- ook de interne bewakingsdiensten kregen hetzelfde wettelijk referentiekader – dat 

duidelijker is t.a.v. derden - en toch blijft de interne bewaking vertrouwd met de eigen 
bedrijfscultuur; 

- voor de interne bewakingsdiensten die voorheen weinig interne opleiding organiseerden, 
werd opleiding nu verplicht. Voor de talrijke interne bewakingsdiensten die reeds intensieve 
taakgerichte opleidingen organiseerden, werd een algemene opleiding bijkomend vereist . 
Deze uniforme wettelijk verplichte opleiding zorgt er ook bij interne bewakingsdiensten voor 
dat bewakingsagenten de rechten en plichten kennen; 

- interne bewakingsdiensten zijn niet gebonden aan het specialiteitsbeginsel - agenten van 
vergunde bewakingsondernemingen darentegen moeten zich wel strikt beperken tot de (nu 
8) bewakingsactiviteiten, opgesomd in de wet private veiligheid (zoals bepaald in art. 2 §2 
van de wet) - bewakingsagenten van interne bewakingsagenten mogen ook instaan voor 
safety taken en aan algemene serviceverlening doen; externe bewakingsagenten mogen dat 
in principe niet. 

Zwaktes 
 Voor de bewakingsondernemingen 

- meer differentiatie in profielen van bewakers is nodig – er zijn voldoende bewakers met een 
basisprofiel, maar vaak ontbreken bewakers met heel specifieke opleidingen en 
competenties - het kan niet dat een bewaker zomaar de ene dag in een winkelcentrum werkt 
en de volgende dag in een ISPS-haven; 

- wie onverwacht met een onveilige situatie geconfronteerd wordt, wil snel reageren en 
anticiperen, maar als klant mag je officieel niet rechtstreeks instructies geven aan 
bewakersagenten van bewakingsondernemingen (bewakers mogen enkel instructies krijgen 
van hun eigen leidinggevenden) – dat kan in bepaalde situaties een probleem worden, 

- een belangrijk punt is het omgaan met vertrouwelijkheid en de integriteit van de bewaker –
het is nefast als bewakingsagenten komen en gaan; bij een interne bewakingsdienst is er 
minder personeelsfluctuatie; 

- een ingehuurde bewakingsagent is beperkt inzetbaar door het specialiteitsbeginsel – dit wil 
niet zeggen dat een bewaker diensten moet kunnen leveren volledig vreemd aan zijn 
taakomgeving; 

- er zitten hiaten in de verplichte opleidingsmodules (de toebedeelde lesuren van bepaalde 
cursussen, de verplichte bijscholing die dubbel is voor bewakingsagenten die ook 
leidinggevend zijn, enz.). 

 Voor de interne bewakingsdiensten 
- reeds eerder werd opgemerkt: de wet werd oorspronkelijk voor een andere doelgroep 

gemaakt. In  2004 werd zij van toepassing op bedrijfsbeveiliging en dit wringt zoals uitvoerig 
opgemerkt op veel punten, 

- de verplichte opleiding en bepaalde vakken in het bijzonder beantwoorden niet aan de 
behoefte van een interne bewakingsdienst – bijvoorbeeld de lesuren over de sociale 
verhoudingen in de bewakingssector hebben geen enkele meerwaarde voor een interne 
bewaker; 
voor bepaalde opleidingen is er een beperkt aanbod van scholen, of liever gezegd bestaat er 
een monopoliepositie – wellicht omdat het aantal cursisten beperkt is, maar dit maakt het 
ook mogelijk om het inschrijvingsgeld willekeurig te verhogen of er wordt slechts opleiding 
aangeboden als er voldoende cursisten zijn ingeschreven. 
 
 

Opportuniteiten. 



 6

- Is na 20 jaar wet private veiligheid de tijd niet gekomen om een reflectie en een evaluatie te 
maken? Het bedrijfsleven hanteert daarbij vaak het model van: “To Do – Check – Adjust – To 
do…better”. Is het geen tijd om een ‘check’-evaluatie te maken. 
- Het aantal activiteiten neemt alsmaar toe – met sinds april 2010 bijkomend een 8e activiteit 
erbij.  
De wet private veiligheid moet herschreven worden tot een degelijke kaderwet, die dan 
dient als een stevige basisconstructie en waarbij wordt afgestapt van het maken van steeds 
meer uitvoeringsbesluiten en wetswijzigingen in het kader van een incidentengedreven 
beleid (‘management by incidents’). 
- Een andere opportuniteit is meer aandacht te besteden aan een beleid in de vorm van een 
“wet private veiligheid governance”. Bijvoorbeeld door duidelijk doelstellingen te 
omschrijven. Bewaking moet meer als een resultaatsverbintenis dan als een 
middelenverbintenis opgevat worden. 
- De opleiding kan transparanter. Opleidingsinstellingen horen volkomen onafhankelijkheid 
te zijn. Een modulair opgestelde opleidingsstructuur is nodig, met een algemeen theoretisch 
pakket als basis en specialisaties voor de verschillende types bewaking. 
Competentieprofielen voor de verschillende types bewakers moeten duidelijker 
geformuleerd worden. 
- Meer ruimte voor overleg. Toets nieuwe wetgeving steeds af met de voornaamste 
stakeholders en dat is onder andere ‘de klant’. Wie kan beter over bewaking en ISPS spreken 
dan de klant gevestigd in de haven? Wie kan over de gewenste kwaliteit van bewaking 
meepraten? De respectievelijke klant.  
- Overleg tussen overheden bestendigen. Bij overlappingen in wetgeving moet vermeden 
worden dat overheidsdiensten elkaar voor de voeten lopen. Binnenlandse Zaken, Mobiliteit 
en Financiën (douane) houden zich elk bezig met veiligheid in de haven. Kom tot duidelijke 
en homogene bevoegdheden of maakt intern vooraf goede afspraken. 
- Ondernemingen en instellingen met een interne bewakingsdienst hebben – al dan niet 
tijdelijk – wel eens behoeften aan extern ingehuurde bewakingsdiensten. Aan 
bewakingsondernemingen de boodschap: besef dat iedere bedrijfsbewaking zijn 
toegevoegde waarde heeft of kan leveren. Beschouw dit als win-win-situatie en ga er niet 
van uit dat de interne bewakingsdienst onmiddellijk integraal zal uitbesteed worden. Het 
gaat dus over samen bewaken, niet over het overnemen van de bewaking. 
  

Bedreiging. 
- Wat eerder als een opportuniteit is vermeld, geldt ook als een bedreiging. Let op voor nog 

meer uitvoeringsbesluiten met een mogelijk gevaar voor onsamenhangende regelneverij. 
- Zoals eerder werd opgemerkt, moet men opletten voor mogelijke tegenstrijdigheden tussen 

de wetgeving m.b.t. private veiligheid en de finaliteit van andere richtlijnen en – meestal 
internationale – reglementeringen.  Bij een inspectie van de NAMB (Nationale Autoriteit voor 
Maritieme Beveiliging) of van de EU is de cruciale vraag: “Toon aan dat u ingangscontroles 
uitvoert en dat u chauffeurs en wagens controleert op binnen brengen van wapens en 
munitie”.  Mag (of moet) een als ISPS-vergunde onderneming dan de persoonlijke frigobox 
van een chauffeur controleren op het binnenbrengen van wapens en munitie – of mag dat 
niet? PSA vroeg het standpunt aan Binnenlandse Zaken, die antwoordde dat de persoonlijke 
voorwerpen van de vrachtwagenchauffeur en de goederen die zich in de stuurcabine 
bevinden onder de wetgeving private veiligheid vallen en dus niet systematisch mogen 
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gecontroleerd worden. Het gedeelte van de vrachtwagen dat is voorbehouden voor de lading 
is niet geregeld en dat mag wel steeds worden gecontroleerd. Dergelijke controles raken 
immers niet aan de persoonlijke levenssfeer van personen.  
Dit soort vaagheden maakt het inderdaad verdomd moeilijk om aan security te doen. 
Begrijpe wie kan. Herinner u de motivatie van de wetgever in 2004 nl. een hiaat waardoor 
het niet mogelijk was op niet publiek toegankelijke plaatsen aan de ingang controles op de 
kledij en persoonlijke bagage te doen om zo te vermijden dat  wapens en munitie worden 
binnen gebracht. Gevolg: wil men voortaan persoonscontroles doorvoeren, dan moet men 
zich sowieso als interne bewakingsdienst vergunnen. Het lijkt dat de wetgever zelfs een 
beetje vooruitziend was, want met de EU-verordening 725/2005 over ISPS een jaar later 
wordt dit een verplichting. Echter anno 2010 wordt verklaard dat er duidelijke beperkingen 
zijn op deze persoons- en toegangscontrole. Vraag: waarom heeft men dan die aanpassing 
doorgevoerd in 2004? 

 
Epiloog  
 
De wet private veiligheid heeft zijn nut en verdiensten bewezen. Er is in de voorbije 20 jaar een heus 
parcours afgelegd. Maar de vraag is of het op dezelfde wijze verder kan. 
Als suggestie kan het vermaarde razorprinciple  van William of Ockham’s, de logicus, filosoof en 
monnik uit de 14de eeuw aangereikt worden en plastisch uitgedrukt in onderstaande prent. 
 
 

 
 

 
Met Ockham en deze symbolische waslijnen in gedachte is het de uitdaging voor de toekomst om de 
wet private veiligheid te herzien – ten einde tot meer adequate en eenvoudigere oplossingen te 
komen voor de bewakingsvraagstukken die zich stellen. 
 
Freddy Pardon 
Corporate Security Manager  
BASF Antwerpen N.V.  
Voorzitter VBA – bestuurslid PSA 
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Newsletter 

Voor onze 4
e
 Newsletter 

hebben wij gewacht tot de 

federale regering volheid 

van bevoegdheid had. In 

2011 was er immers niet 

zoveel wetgevend nieuws te 

melden over private veilig-

heid. Toch werd er vorig 

jaar veel voorbereidend 

werk verricht, zowel in de 

schoot van PSA als in het 

overleg met de andere acto-

ren van de sector. Er werd 

veel aandacht besteed aan 

de kwaliteit van bewaking 

en aan de opleiding van 

bewakingsagenten. U leest 

hierover meer op de volgen-

de pagina's. 

U  zal merken dat onze 4
e
 

Newsletter dubbel zoveel 

pagina's telt als de vorige. 

PSA presenteert zich hier-

mee wederom als 'DE part-

ner van de interne bewa-

kings- en veiligheidsdien-

sten'. In minder dan 10 jaar 

is ons aantal leden gegroeid 

tot bijna 50! Wie nog geen 

lid is en het wil worden, is 

van harte welkom - mail 

naar: psa@nbb.be. 

Op donderdag 26 april 2012 

houdt PSA in de voormiddag 

haar algemene ledenverga-

dering bij VUB in Jette. In de 

namiddag organiseren wij 

op dezelfde site, maar in het 

auditorium van UZ Brussel 

een studienamiddag over 

agressie in ziekenhuizen.  

  

's Middags verwelkomen 

wij, naast onze leden, even-

eens alle ziekenhuizen met 

een interne bewakingdienst, 

dus ook de ziekenhuizen 

(algemene en psychiatri-

sche) welke geen lid zijn van 

PSA. De ziekenhuizen die 

belangstelling hebben voor 

deze studienamiddag mo-

gen niet aarzelen: inschrij-

ven kan tot vrijdag 13 april 

2012. Deelname is gratis. 

Op pagina 2 en 3 van deze 

Newsletter leest u dat de 

interne bewaking in een 

ziekenhuis wordt gecon-

fronteerd met de zeer geva-

rieerde en delicate proble-

matiek van agressief en 

(zelf)destructief gedrag van 

patiënten (en soms ook van 

bezoekers). Ik verwijs hier 

naar het artikel in onze 3
e
 

Newsletter, op de laatste 

pagina - onder de titel "De 

bewakingsagent en het ver- 

lenen van bijstand bij het 

uitoefenen van dwang in 

het kader van medische 

handelingen. Advies ver-

eist!" Omwille van het krap-

pe overheidsbudget is het 

onderzoek en advies hier-

over - door een samen te 

stellen groep van deskundi-

gen in o.a. strafrecht, pati-

ëntenrechten, ethiek en ook 

uit de praktijk - met een jaar 

uitgesteld. In plaats van te 

jammeren over dit uitstel 

neemt PSA het initiatief om 

Verder in dit nummer: 

Ziekenhuiscriminaliteit: veel 

meer dan diefstal ... 

 2 
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April 2012 

Private Security Association (PSA) vzw 

Afspraak op donderdag 26 april 2012 bij VUB en UZ Brussel in Jette  

Algemene vergadering van de PSA-leden,  

gevolgd door een studienamiddag met alle ziekenhuizen  

een open gesprek te voeren 

met experts en met alle 

interne bewakingsdiensten 

van de ziekenhuissector. 

Niet elk ziekenhuis vraagt 

dat de eigen bewakings-

agenten bijstand mogen 

verlenen bij het uitoefenen 

van een zekere dwang in 

het kader van medische 

handelingen. Ook binnen 

PSA zijn de meningen hier-

over verdeeld. Dit was on-

der meer de aanleiding voor 

deze studienamiddag, welke 

u dus zeker niet mag mis-

sen! 

Zonder afbreuk te doen aan 

de andere boeiende artikels 

in deze 4
e
 Newsletter, vraag 

ik tot slot uw aandacht voor 

de laatste 2 pagina's.  

Moeten uw bewakingsagen-

ten bijgeschoold worden, 

overweeg dan samen bij te 

scholen met andere interne 

bewakingsdiensten. Lees 

echter ook het artikel over 

het gewijzigde KB opleidin-

gen; dan weet u wanneer 

de bijscholing verplicht is. 

Ik sluit af met de belofte dat 

PSA ook in 2012 de belan-

gen van bewaking 'ten eigen 

behoefte' zal behartigen, in 

een constructief overleg 

met de BVBO en met de 

Directie Private Veiligheid. 

Gilbert Geudens,  

voorzitter 



Ziekenhuisstewards 
 
Nieuw in de bewakingssector zijn de 

ziekenhuisstewards. 

Ziekenhuisstewards doen hetzelfde 

werk als bewakingsagenten, ze zijn 

gediplomeerd en vergund, maar ze 

worden uit een ander potje betaald. 

De ziekenhuisstewards zijn een 

project van de FOD Sociale Zaken 

om jongeren met enkel een diploma 

middelbaar onderwijs een kans te 

geven op de arbeidsmarkt. 

Ze worden tot de leeftijd van 30 jaar  

gesubsidieerd door de FOD Sociale 

Zaken. Ze moeten echter wel aan 

alle eisen voldoen die de FOD 

Binnenlandse Zaken aan elke 

bewakingsagent  stelt. 

Takenpakket interne bewa-

kingsdienst. 

Naast de bewakingsopdracht zijn er 

heel wat niet-medische opdrachten 

die een 24 u permanentie vereisen en 

waarvoor men een beroep doet op de 

bewakingsagenten van de interne 

bewakingsdienst. 

Maar met welke taken worden bewa-

kingsagenten nu belast in ziekenhui-

zen, met welke problematieken wor-

den zij geconfronteerd en wat maakt 

bewakingsagenten van een interne 

bewakingsdienst nu zo bijzonder? 

In de ziekenhuizen houden bewa-

kingsagenten op een vriendelijke ma-

nier een oogje in het zeil. Het grote 

verschil met ingehuurde bewakings-

agenten van externe bewakingsonder-

nemingen ligt bij het specialiteitbegin-

sel, dat vervat zit in de wet. Bewa-

kingsagenten van interne bewakings-

ondernemingen mogen immers meer 

taken op zich  nemen. Naast de bewa-

kingsopdracht worden zij o.m. ingezet 

om bijstand te verlenen aan andere 

ondersteunende diensten zoals de 

technische dienst, de facilitaire dienst, 

de dienst mobiliteit en logistiek en 

aan de preventiedienst. 

Ziekenhuiscriminaliteit, veel meer dan een diefstal uit een patiëntenkamer … 

Pagina 2 Newsletter 

Private Security Association (PSA) vzw 

Interne bewakingsdienst in 

het ziekenhuis. 

De laatste jaren werd door de meeste 

ziekenhuizen zwaar geïnvesteerd in 

een eigen interne bewakingsdienst. 

Het gesubsidieerde project 

“ziekenhuisstewards” van de FOD 

Sociale Zaken lag ongetwijfeld aan de 

basis van deze evolutie. De grotere 

ziekenhuizen, die reeds langer een 

eigen interne bewakingsdienst had-

den, maakten gretig gebruik van deze 

mandaten om hun dienst verder uit 

te breiden en hun service te verbre-

den. 

 

 

 

 

 

 

Het transport van bloedstalen, het 

verzorgen van de catering voor het 

personeel van het operatiekwartier 

buiten de kantooruren, het ophalen 

en wegbrengen van medicatie, het 

aanbrengen van signalisatie voor na-

kende werken, etc. zijn maar enkele 

voorbeelden van de diversiteit in hun 

takenpakket. 

Bewakingsopdracht. 

Tijdens de uitoefening van hun bewa-

kingsopdracht worden de bewakings-

agenten voornamelijk geconfronteerd 

met ziekenhuiscriminaliteit : diefstal, 

vandalisme en in toenemende mate:  

agressie! 

De toenemende agressie is een feno-

meen dat eigen is aan de huidige sa-

menleving. Elke dag lezen we wel een 

artikel in de krant waarbij een hulp-

verlener, een treinbestuurder of een 

medeburger het slachtoffer werd van 

een geweldpleging. In de ziekenhuis-

sector is dit niet anders … (zie grafiek) 

maar gelukkig blijft het vaak bij verba-

le agressie (op de parking, aan het 

onthaal en op de spoedafdeling) en 

als er toch een slag of stoot valt, is dit 

meestal patiëntgebonden. 

Agressie
 



PSA studienamiddag op donderdag 26 april 2012 
 Hoe agressie in ziekenhuizen ethisch en juridisch verantwoord aanpakken 

 in de driehoek Politiebeleid - private bewaking - ziekenhuis?  

Waar? UZ Brussel Jette 

Laarbeekstraat 101, 1090 Brussel  

Wanneer? donderdag 26/4/2012 

- 12u30: broodjeslunch 

- 13u30: studienamiddag  

- 16u10: netwerkdrink 

Gratis voor alle PSA-leden en niet 

PSA-leden (met niet-leden worden 

bedoeld de interne bewakingsdien-

sten van ziekenhuizen en het zie-

kenhuismanagement)  
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Inschrijven?  

per mail naar psa@nbb.be 

Uiterste inschrijvingsdatum? 

vrijdag 13/4/2012—12u 

Taal? Nederlands en Frans 

Met o.a. : 

- Arlette Verleyen, directeur Faci-

litaire diensten UZ Brussel  

- Koen Balcaen, directeur verple-

ging UZ Leuven 

- Emmanuel Auly, interne bewa-

kingsdienst  UCL | hôpital Saint-

Luc, Bruxelles  

- Prof. Dr. Paul De Hert, VUB, fa-

culteit Recht en Criminologie  

- Hoofdcommissaris                    

Jan Vanhauwere, Politie Leuven 

Gevolgd door een paneldebat —

moderator: Patrick Steen, directeur 

Facility Management VUB  

Pathologische agressie :    

en nu?  

Pathologische agressie is een uiting 

van een bepaald ziektebeeld of een 

chemisch of neurologisch falen. Denk 

bijvoorbeeld aan psychiatrische pati-

ënten, een geriatrisch ziektebeeld, 

een delirium tremens (alcohol-

intoxicatie) of de onthoudingsver-

schijnselen bij een druggebruiker 

(“cold turkey”). Pathologische agres-

sie is een blind gedrag, dat zich tegen 

niets of niemand in het bijzonder 

richt. De dader is zich ook weinig of 

niet bewust van wat hij doet. De situ-

atie wordt hierdoor bijzonder onvoor-

spelbaar, en moeilijk te hanteren. 

Zowel bij verbale als bij fysieke agres-

sie worden bewakingsagenten regel-

matig opgeroepen om bijstand te 

verlenen. En hier wringt het schoen-

tje voor de zorgsector : een bewa-

kingsagent mag geen dwang of ge-

weld gebruiken tenzij de wet dit be-

paalt. De Wet tot regeling van de pri-

vate en bijzondere veiligheid van 10 

april 1990 stipuleert dat het beroep 

van bewakingsagent en het gebruik 

van dwang onverenigbaar zijn. Bewa-

kingsagenten dienen ter preventie 

van criminele feiten ingezet te wor-

den en mogen – sensu stricto – niet 

aangewend worden om patiënten – 

in het kader van hun medische be-

handeling – te helpen “neutralise-

ren”. Het gebruik van dwang of ge-

weld kan enkel in het kader van het 

particulier vattingsrecht en de wetti-

ge verdediging. 

Praktijk: 

Bewakingsagenten krijgen vaak de 

opdracht van een arts om een patiënt 

op zijn kamer te houden, om een ver-

miste patiënt op te sporen en 

desnoods met dwang terug naar zijn 

eenheid brengen, om bijstand te ver-

lenen bij de neutralisatie, de fixatie of 

de sedatie van een zieke patiënt . Dit 

is de dagelijkse praktijk, maar de wet 

wordt hierbij vaak overtreden ! 

Daarnaast bestaat er ook nog een 

gezondheidsrisico (besmettings-

gevaar) waaraan de bewakingsagen-

ten zich blootstellen bij de uitvoering 

van dergelijke interventies. 

Toekomst: 

We kunnen rustig afwachten totdat 

een incident leidt tot een rechtszaak, 

maar we kunnen proactief zijn en nu 

reeds de alarmbel luiden. Elk zieken-

huis – en dat zijn er heel wat ! – 

wordt immers met dezelfde proble-

men geconfronteerd. 

Een wijziging in de wetgeving, die 

aanvankelijk bedoeld was om de 

“portiers” in het uitgaansmilieu aan 

banden te leggen, dringt zich dan ook 

op. De PSA zal eerstdaags een initia-

tief nemen om toenadering te zoeken 

tussen de FOD Volksgezondheid en 

de FOD Binnenlandse Zaken om deze 

specifieke problemen aan te kaarten 

en om de wetgeving, daar waar no-

dig, bij te sturen. Naast specifieke 

codes voor beroepscategorieën zoals 

bewakingsagenten in musea, in de 

haven, etc. is het nu misschien de 

beurt aan de ziekenhuissector … 

Bewakingsagenten van interne bewa-

kingsdiensten die een arbeidscontract 

hebben met het ziekenhuis en die 

ingezet worden door hun directie 

teneinde de kans op geweld te redu-

ceren of om ergere schade t.g.v. een 

incident te voorkomen (arbeids-

ongevallen bij personeel of schade bij 

een patiënt) zouden op medisch 

voorschrift (op vraag van een arts) en 

onder toezicht van het medisch per-

soneel en in het belang van de pati-

ënt het legale recht moeten krijgen 

om bijstand te verlenen. 

Marc Deneyer 

Security manager UZ Leuven 

Agressie 

Politiebeleid 

Private bewaking 

Ziekenhuis 



samen)? Hoe verloopt de samenwer-

king op het terrein? Hoeveel bewa-

kingsagenten telt een interne bewa-

kings- of veiligheidsdienst? Op welke 

basis rekruteert bewaking ten eigen 

behoeve?  Welke bewakingsactivitei-

ten worden uitgeoefend? Waarom 

wordt er bewaakt (welke zijn de risi-

co’s)? Welke middelen worden inge-

zet (zoals werkkledij, communicatie, 

toegangspasjes, cameracontrole, en-

zovoort)? 

Ik heb gekozen voor 2 onderzoeksme-

thodes: 

1. Ik heb gesloten vragen gesteld in 

een enquête. Het enquêteformulier 

kon via een beveiligde website in-

gevuld worden. Alle 173 interne 

bewakings– en veiligheidsdiensten 

werden uitgenodigd om aan de 

enquête deel te nemen. Ongeveer 

⅔
e
  van de vragen waren dezelfde 

als  in het activiteitenverslag van 

Binnenlandse zaken; ⅓
 e

 van de 

vragen waren nieuw. Deze ge-

bruiksvriendelijk aanpak kon veel 

interne bewakings- en veiligheids-

diensten overtuigen om mee te 

werken. 54 respondenten, welke 

samen 1.525 bewakings- of veilig-

heidsagenten in dienst hebben, 

namen deel aan de enquête. Ruim 

de helft van de respondenten zijn 

geen lid zijn van PSA. De respons 

bedroeg  ⅓
e
 in aantal diensten, 

maar zowat de helft als het aantal 

agenten als criterium geldt. De res-

pondenten hebben samen ± 825 

interne bewakingsagenten in dienst 

en ± 700 veiligheidsagenten. De 

respondenten kwamen voorname-

lijk uit het Vlaamse en het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. In Wallonië 

zijn er slechts 6 enquêtes ingevuld, 

allemaal door de ziekenhuizen. Met 
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Private bewaking wordt doorgaans 

gelijk gesteld met dienstverlening van 

bewakingsondernemingen. Daarover  

is reeds heel wat gepubliceerd. 

Slechts af en toe lees je dat bewaking 

‘ten eigen behoeve’ ook bestaat. Zo 

ontstaat de indruk dat interne bewa-

kings- en veiligheidsdiensten een 

voetnoot zijn in de private bewaking-

sector. Dat beeld klopt niet. 

Ik ben student bachelor maatschap-

pelijke veiligheid aan het KATHO.  

Tijdens mijn stage heb ik onderzoek 

gedaan naar de private bewaking ‘ten 

eigen behoeve’. Dit onderzoek vormt 

de basis voor mijn bachelorproef, 

welke in het voorjaar 2012 zal vol-

tooid zijn. 

Op www.vigilis.be vond ik een lijst 

met 173 interne bewakings- en veilig-

heidsdiensten. Er wordt aangenomen 

dat de private bewaking in België ±  

18.000 mensen tewerk stelt en daar-

van zijn er naar schatting 20% interne 

bewakings- en veiligheidsagenten. 

Terloops, de Politie is ruim dubbel zo 

sterk: 39.000 mannen en vrouwen. 

Met deze beperkte informatie ging ik 

in oktober 2011 van start. Het was 

pionierswerk. Blijkbaar is er nooit 

eerder onderzoek gevoerd naar de 

bewaking ‘ten eigen behoeve’. 

Spontaan rezen er vragen als:  hoe-

lang bestaat bewaking ‘ten eigen beh-

oeve’ al?  Waarin verschilt het van 

ingehuurde bewaking? Wat is de ver-

houding tussen beide vormen van 

bewaking en hoe evolueert dit? Is of 

was er een tendens naar uitbesteding 

van bewaking? Of andersom: groeit 

de bewaking ‘ten eigen behoeve’? 

Waarom werd er (en wordt er nog 

steeds) voor interne bewaking geko-

zen? Bestaat er ook gemengde bewa-

king (interne en ingehuurde bewaking 

slechts één discotheek en één bio-

scoop was de uitgaanssector bijna 

niet vertegenwoordigd. Van de in-

terne bewakingsdiensten uit de  

industrie, diensten (o.a. banken), 

ziekenhuizen en musea hebben  ⅓
e
 

tot de helft meegewerkt. Bij de 

veiligheidsdiensten van het open-

baar vervoer was de responsgraad 

meer dan  ⅔
e
 . Over de resultaten 

van de enquête leest u meer op de 

volgende  pagina. 

2. Tijdens 13 interviews kon ik open 

vragen stellen. De vragen werden 

vooraf doorgestuurd en waren bij-

na altijd dezelfde. Het interview 

werd opgenomen en de uitgeschre-

ven tekst er van werd achteraf aan 

de geïnterviewde bezorgd. 12 geïn-

terviewden organiseren bewaking 

‘ten eigen behoeve’: 3 uit de indus-

trie, 2 uit openbaar vervoer, 2 uit 

banken, 1 uit de media, 1 uit detail-

handel, 2 uit ziekenhuizen en 1 uit 

musea. De 13
e
 geïnterviewde is een 

zeer grote werkgever met honder-

den kantoren, maar dit bedrijf 

heeft geen eigen bewaking. Ik wou 

weten: waarom niet? 

Op de volgende pagina geef ik een 

‘preview’ van enkele markante con-

clusies uit de enquête. Alle resultaten 

van het onderzoek en meer bepaald 

de besluiten uit de interviews zal ik 

voorstellen op de algemene vergade-

ring van PSA van donderdag 26 april 

2012. Mijn bachelorproef kan daarna 

van het internet gedownload worden. 

Ik dank allen die aan dit onderzoek 

hebben bijgedragen. 

Jules Mespreuve, bachelorstudent 

KATHO - jules.mespreuve@telenet.be 

Onderzoek naar interne bewakings– 

en veiligheidsdiensten 
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In de industrie en bij de banken zijn 

de bewakingsactiviteiten veel ouder 

dan de wet private veiligheid. Ook 

musea en uitzonderlijk een zieken-

huis organiseren reeds lang bewa-

king.  In de jaren ’90 nam de bewa-

king ‘ten eigen behoeve’ een trage 

start – slecht een handvol responden-

ten is vergund voor 2000. Tussen 

2006 en 2010 groeit het aantal ver-

gunde diensten spectaculair. In de 

industrie en bij musea werd de be-

staande bewaking vergund. Voor zie-

kenhuizen gaat het bijna altijd om 

nieuw opgerichte bewaking. 

Bijna de helft van de respondenten 

van de enquête, namelijk 25 van de 

54, doet ook beroep op ingehuurde 

bewaking. Op het terrein kunnen ei-

gen bewaking en ingehuurde bewa-

king hetzij samen werken binnen de-

zelfde ploeg, hetzij in aparte teams 

optreden.  Uit de 25 antwoorden 

blijkt dat beide vormen van samen-

werking  ongeveer evenveel voorko-

men.   

30 van de 54 respondenten regi-

streert / controleert de identiteit van 

personen alvorens toegang te verle-

nen tot een niet voor publiek toegan-

kelijk gebouw of site. 64% gebruikt 

aparte ingangen voor personeel, be-

zoekers, goederen en contractors. 

Terreinen en gebouwen van zieken-

huizen en het openbaar vervoer zijn 

voor het grootste deel publiek toe-

gankelijk. Daar wordt de identiteit 

uiteraard niet gecontroleerd. Slechts 

28% doet aan uitgangscontrole (in 

industrie, detailhandel en banken). 

Bij de helft van de respondenten – 

vooral in de industrie en ziekenhuizen 

- werken bewakingsagenten (soms) 

alleen in een gebouw of op een site. 

De helft bewaakt ook meerdere loca-

ties. 

Een zaklamp en werkkledij behoren 

tot de standaarduitrusting voor ± 80% 

van de respondenten. Voor interne 

communicatie worden walkies, gsm 

en (uitzonderlijk) ASTRID radio’s ge-

bruikt. In ziekenhuizen wordt veel 

gebruik gemaakt van een DECT ( in-

terne draagbare telefoon). 20 tot 30% 

antwoorden dat zij een omvalalarm, 

stil alarm of lokalisatiesysteem voor 

bewakingsagenten gebruiken. 

Ziekenhuizen hebben relatief weinig 

bewakingsagenten in dienst – door-

gaans tussen 1 en 20, slechts enkele 

hebben er meer. Openbaar vervoer, 

industrie en banken hebben door-

gaans meer dan 20 veiligheids– of 

bewakingsagenten. 

Per dienst is er meestal niet meer dan 

1 leidinggevenden type A. Leidingge-

venden type B komen zelden voor. De 

leidinggevenden type A hebben vaak 

ook andere functies, naast bewaking 

– zoals preventieadviseur, milieuzorg, 

logistiek, facilitaire diensten, techni-

sche dienst en risk manager. 

Interne bewakings- en veiligheids-

agenten hebben doorgaans 10 of 

meer jaren anciënniteit.  51 van de 54 

respondenten heeft in de afgelopen 5 

jaar bewakingsagenten aangeworven 

(intern of extern). Meer dan de helft 

van de respondenten rekruteert bin-

nen de eigen onderneming, bestuur 

of instelling - deze werknemers had-

den een andere functie bij de werkge-

ver en worden omgeschoold tot be-

wakingsagent. Iets minder dan de 

helft rekruteert extern. De meesten 

vragen pre-screening aan bij de 

'Directie Private Veiligheid'. Meer dan 

80% heeft een specifiek competentie-

profiel voor bewakingsagenten. De 

meeste respondenten geven hun be-

wakingsagenten richtlijnen via een 

“security manual”, al dan niet aange-

vuld met schriftelijke richtlijnen, brie-

fings en dergelijke meer. Er wordt 

opvallend veel gebruik gemaakt van 

email om bewakingsagenten extra 

richtlijnen te geven. Bij 75% van de 

respondenten voeren hun bewakings-

agenten ook andere activiteiten uit, 

naast de bewakingsactiviteiten. Bijna 

80% geeft aan bewakingspersoneel 

niet verplichte opleidingen, o.a. 

EHBO, brandbestrijding en evacuatie, 

omgaan met agressie, communicatie-

technieken, klantvriendelijkheid, ge-

bruik van bureautica-software en spe-

cifieke opleidingen verbonden aan de 

werkomgeving zoals ISPS en ADR, 

basiskennis scheikunde, ioniserende 

straling, ziekenhuishygiëne, omgaan 

met patiënten (en psychiatrische pati-

ënten / dreigend destructief gedrag) 

en specifieke opleidingen voor open-

baar vervoer.  

51 van de 54 respondenten geven 

aan hun bewakings– en veiligheids-

agenten te controleren op bij voor-

beeld het zichtbaar dragen van de 

identificatiekaart. Discretieplicht is 

voor alle respondenten heel belang-

rijk. 

Jules Mespreuve, bachelorstudent 

KATHO - jules.mespreuve@telenet.be 

Preview resultaten van de enquête 
(afgenomen van 54 respondenten) 



PSA –vertegenwoordigers op de ronde tafel :  
Delphine Beatse, Gilbert Geudens, Freddy Pardon 

Echo’s  van de  ronde tafe l  van 

de  FOD B innenlandse  zaken    

het behouden van een aan-

vaardbare kosten - efficiëntie 

verhouding.   

2. De Directie Private Veiligheid 

heeft voorgesteld twee acade-

mische onderzoeken te finan-

cieren: één over de ontoerei-

kendheid van de wet t.a.v. de 

problematiek in ziekenhuizen 

en een andere over de kwali-

teit van de bewaking. Helaas 

kon enkel het laatstgenoemde 

onderzoek dit jaar van start 

gaan. De Katholieke Universi-

teit Leuven, welke het onder-

zoek kreeg toegewezen, werd 

belast met het interviewen van 

klanten van bewakingsonder-

nemingen om uit te zoeken wat 

hun behoeften zijn en wat er 

kan worden verbeterd inzake 

kwaliteit. De tweede begelei-

dingscommissie van het onder-

zoek zal in april samen komen 

en de resultaten worden ver-

wacht in oktober 2012. 

3. In juni 2011 hebben de Directie 

Private Veiligheid, BVBO en 

PSA een studienamiddag geor-

ganiseerd voor de ondernemin-

gen en interne diensten over 

de nieuwe regelgeving m.b.t. 

de meldingsplicht. We hebben 

van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om onze voorstellen 

inzake kwaliteit voor te stellen 

en de deelnemers te informe-

ren over de onderwerpen wel-

ke in behandeling zijn op de 

Ronde Tafel.  

4. In december 2011 gaf de Direc-

tie Private Veiligheid toelich-

ting bij het  uittreksel uit het 

regeerakkoord dat de titel 

draagt: "De veiligheid waarbor-

gen en de nabijheidspolitie ver-

beteren." Het bepaalt dat "de 
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1. Hoe de kwaliteit van de bewa-

king verhogen (vervolg).   

PSA heeft in mei 2011 op de 

Ronde Tafel voorstellen gefor-

muleerd welke tot doel heb-

ben de kwaliteit van de bewa-

kingsprestaties te verhogen. 

Deze voorstellen werden in het 

algemeen positief onthaald 

maar BVBO hield eraan om te 

benadrukken dat deze regels 

ook moeten worden toegepast 

op de interne bewakingsdien-

sten. Bovendien zou een toe-

name van de kwaliteit onver-

mijdelijk gepaard gaan met 

een toename van de prijs voor 

de dienstverlening. Waar wij 

het eens zijn met de eerste 

opmerking, kunnen wij echter 

niet instemmen met de twee-

de. Wij willen een redelijke 

prijs betalen voor een aan-

vaardbaar niveau van kwaliteit. 

De prijs kan slechts verhoogd 

worden als wij een nog hoger 

niveau wensen - hoger dus dan 

wat reeds aanvaardbaar is.                                          

De Directie Private Veiligheid 

heeft over dit onderwerp een 

werkgroep opgericht met PSA, 

BVBO en de vakbonden. De 

drie partijen, welke aan het 

gesprek deelnamen, hebben 

hun voorstellen inzake kwali-

teit samen gevoegd. De Direc-

tie Private Veiligheid heeft er 

vervolgens de gemeenschap-

pelijke criteria uit gedistilleerd. 

In april 2012 moet beslist wor-

den welke regels in wetgeving 

worden omgezet en welke als 

'best pratices' worden aanbe-

volen aan de ondernemingen 

en interne diensten. Het is evi-

dent dat PSA zal waken over 

rol van alle actoren, publieke 

en private, inzake veiligheid zal 

worden verduidelijkt om de 

partnerschappen te verbete-

ren. Oplossingen zullen worden 

gezocht om de politie te bevrij-

den van bepaalde administra-

tieve taken, maar ook van be-

paalde operationele taken, zo-

als het bewaken van openbare 

gebouwen, gerechtsgebouwen, 

ambassades, het overbrengen 

van gedetineerden." Wat de 

methode betreft, heeft de mi-

nister van Binnenlandse Zaken 

gevraagd dat de politie eerst 

de taken zou oplijsten welke 

kunnen uitgeoefend worden 

door andere sectoren, zowel 

publieke, als private. Pas in een 

tweede instantie zal de Minis-

ter luisteren naar de eventuele 

aanspraken van de private sec-

tor. 

5. Sinds december 2011 mogen 

de bijscholingsattesten bewa-

king, welke vereist zijn om de 

identificatiekaarten te verlen-

gen, niet ouder zijn dan twee 

jaar. De geruchten - volgens 

dewelke de originele bijscho-

lingsattesten aan de Directie 

Private Veiligheid moeten wor-

den overgemaakt bij de aan-

vraag tot verlenging van een 

kaart - werden tegengespro-

ken. Er is bevestigd dat een 

kopie van het bijscholingsattest 

volstaat.    

Maart  2011—maart 2012 
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6. De Directie Private Veiligheid 

liet 6 maanden na de inwer-

kingtreding van het Koninklijk 

Besluit inzake de meldings-

plicht weten dat de meeste 

interne bewakingsdiensten 

hadden voldaan aan hun infor-

matieplicht zoals vereist door 

het nieuwe KB ter zake. 

7. PSA heeft gevraagd of het toe-

gelaten is om onderscheiden 

werkkledij of uniformen te 

voorzien voor leidinggevenden 

van de interne bewakingsdien-

sten en veiligheidsdiensten. De 

Directie Private Veiligheid gaat 

akkoord op voorwaarde dat er 

niet wordt afgeweken van het 

Ministerieel Besluit van 8 juni 

2007 over de werkkleding. Het 

uniform van een leidinggeven-

de mag verschillende in kleur 

of andere kentekens bevatten, 

op voorwaarde dat deze niet 

verboden zijn, maar er mag 

geen opschrift of element aan 

toegevoegd worden welke niet 

is toegelaten door het MB.  

8. In het koninklijk besluit metho-

des is voorzien dat honden 

kunnen gebruikt worden om 

explosieve bestanddelen op te 

sporen. De Directie Private 

Veiligheid heeft aangekondigd 

dat het de bedoeling is het ge-

bruik van deze honden nauw-

keurig te regelen.  Wordt ver-

volgd ... 

9. In februari 2012 heeft de Di-

rectie Private Veiligheid het 

debat geopend over het al dan 

niet verplicht dragen van 

steekwerende vesten door be-

wakingsagenten. Blijkbaar zou-

den sommige bewakingsagen-

ten deze beschermingsmidde-

len willen dragen. PSA heeft er 

resoluut op gewezen dat som-

mige ondernemingen of dien-

sten deze middelen reeds ge-

bruiken in risicogebieden 

(zoals stations). Derhalve is het 

niet opportuun om dit te ver-

plichten. 

10. De Directie Private Veiligheid 

heeft bevestigd dat middelba-

re scholen welke het zevende 

jaar inrichten geen praktijksta-

ges kunnen organiseren. Daar-

entegen is het wel toegestaan 

intern bewaakte sites te be-

zoeken of eens te gaan kijken 

bij klanten van bewakingson-

dernemingen. 

Overheid 

http://www.vigilis.be (FOD Binnen-

landse Zaken - Directie Private Vei-

ligheid) 

http://www.ibz.fgov.be (FOD Bin-

nenlandse Zaken)  

https://besafe.ibz.be (FOD Binnen-

landse Zaken - Algemene Directie 

Veiligheid en Preventie) 

http://www.crisiscentrum.be (FOD 

Binnenlandse Zaken - Algemene 

Directie Crisiscentrum) 

Beroepsverenigingen 

http://www.psavzw.be 
(Beroepsvereniging van de interne 

bewakings– en veiligheidsdiensten) 

http://www.apeg-bvbo.be 

(Beroepsvereniging van bewakings-

ondernemingen) 

http://a-c-a.be (Alarm Centrale As-

sociatie) 

http://www.aliasecurity.be 

(Beroepsvereniging van de elektro-

nische beveiliging) 

http://www.preventie-en-

veiligheid.be (Winkeldiefstallen) 

http://www.isa-ics.be (Instituut 

voor Security Adviseurs) 

Werknemersorganisaties - Fonds 

voor bestaanszekerheid 

http://acv-voeding-diensten.acv-

online.be/sectoren/Bewaking/

bewaking.asp (ACV - Bewaking - PC 

317) 

http://www.accg.be/BEDU/

sectoren/Bewaking/

Sectorpagina_bewaking.aspx (ABVV 

- Bewaking - PC 317) 

http://www.aclvb.be/nc/search/ � 

zoek op "bewaking" (ACLVB) 

http://www.fseg-fbzb.be (Fonds 

voor Bestaanszekerheid voor de 

bewakingsdiensten) 

Internationaal 

http://www.coess.org 

(Confederation of European Secu-

rity Services) 

http://www.security-ligue.org 

(Ligue Internationale des Sociétés 

de Surveillance) 

http://www.asisonline.org (ASIS 

International) 

http://www.asisbenelux.eu (ASIS 

Benelux)  

http://www.cdse.fr 

http://www.vbnnet.nl 

Politie 

http://www.polfed-fedpol.be 

(Politie portal) 

http://www.policeonweb.be (online 

aangiftes) 

http://www.politiestudies.be 

(Centrum voor Politiestudies) 

Interessant (enkel Nederlandstalig) 

http://www.tjoeten.be (website 

voor beveiligers en geldkoeriers) 

Nuttige links op het Internet 

zie pagina 9 



Synthesenota over kwaliteitszorg bewaking 
3.  Vereisten voor het uitvoerend be-

wakingspersoneel 

- De opdrachtgever deelt mee wat 

hij verwacht van het bij de op-

dracht betrokken personeel (de 

specifieke profielkenmerken, de 

gewenste attitude en specifieke 

vaardigheden, de opdracht-

gerelateerde opleiding, ...). 

- De overeenkomst bepaalt hoe 

de opdrachtgever zich er van 

vergewist dat aan deze verwach-

ting is voldaan. 

- Bij voltijdse tewerkstelling kan 

de opdrachtgever exclusiviteit 

eisen (de betrokken bewakings-

agenten werken niet voor een 

andere klant en ook niet, in bij-

beroep, voor een andere bewa-

kingsonderneming). 

4. Integriteit 

- Bewakingsondernemingen moe-

ten een integriteitsbeleid voe-

ren. Dit beleid moet beschreven 

zijn. De bewakingsagenten en de 

opdrachtgever moeten dit ge-

schrift kennen. Dit beleid voor-

ziet in de mogelijkheid en een 

procedure om integriteitsproble-

men te melden (zonder sanctie).  

- Bewakingsondernemingen ver-

strekken, noch beloven persoon-

lijke gunsten aan de opdrachtge-

ver of zijn medewerkers; ze ne-

men er evenmin in ontvangst. 

- De bewakingsondernemingen en 

hun medewerkers maken elke 

door de opdrachtgever als ver-

trouwelijk aangeduide informa-

tie niet bekend aan derden.  

- Zodra de bewakingsonderne-

ming er kennis van krijgt, licht ze 

de opdrachtgever in van mogelij-

ke belangenconflicten tussen 

haarzelf of haar medewerkers 

met de opdrachtgever. 

- De opdrachtgever en de bewa-

kingsonderneming brengen el-

kaar op de hoogte van integri-

teitproblemen, incidenten of 

onregelmatigheden waarbij be-

wakingsagenten betrokken zijn. 
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PSA maakt deel uit van de werkgroep 

kwaliteitszorg bewaking bij Binnen-

landse zaken (zie Newsletter nr. 3, 

pagina 4: Kwaliteit bewaking). Deze 

werkgroep heeft een aantal aanbeve-

lingen opgelijst welke de kwaliteit van 

bewakingsopdrachten kan ten goede 

komen. De meeste aanbevelingen 

kunnen overgenomen worden in een 

bewakingsovereenkomst. Er wordt 

nog overlegd of sommige bepalingen 

eventueel in de regelgeving Binnen-

landse Zaken, in de deontologische 

code of in sociaalrechtelijke afspra-

ken worden opgenomen. Onder het 

voorbehoud dat de besluiten van de 

werkgroep nog kunnen afwijken van 

hetgeen hierna is vermeld, geven wij 

toch reeds de inhoud van de synthe-

senota weer.    

 

1.  Welke opdrachten wel of niet aan-

vaarden? 

De bewakingsonderneming 

- aanvaardt enkel opdrachten 

indien zij beschikt over de nodi-

ge middelen op financieel, orga-

nisatorisch, infrastructureel en 

personeelsvlak om de stabiliteit 

van de bewakingsploeg en de 

continuïteit van de uitvoering 

van de opdracht te waarborgen, 

- aanvaardt geen opdrachten wel-

ke in strijd zijn met haar ver-

plichtingen en bevoegdheden of 

deze van haar bewakingsagen-

ten, zowel op sociaalrechtelijk, 

administratief als strafrechtelijk 

vlak, 

- stelt haar kennis ter beschikking: 

ze analyseert de risico’s en for-

muleert zo nodig verbeterings-

voorstellen ten einde de kwali-

teit van de opdracht te maxima-

liseren. 

2. De bewakingsovereenkomst 

- is altijd schriftelijk opgesteld, 

- bepaalt onder meer hoe deze 

aanbevelingen worden uitge-

voerd, 

- omvat een gedetailleerde be-

schrijving van de opdracht.  

5. Kennis en uitrusting bewakings-

agent 

- De bewakingsonderneming stelt 

de bewakingsagent, vooraleer hij 

de eerste maal een bewakings-

functie voor een opdrachtgever 

uitvoert, in kennis van: 

∼ de specifieke profielkenmer-

ken, vaardigheden en de van 

hem verwachte attitude, ei-

gen aan de opdracht, 

∼ de noodzakelijke specifieke 

terrein- en infrastructuurken-

nis van de plaats van op-

dracht. 

- Indien dit voor een kwaliteitsvol-

le bewakingsuitoefening noodza-

kelijk is, vestrekken de bewa-

kingsonderneming of de op-

drachtgever in onderlinge af-

spraak aan de bewakingagent de 

werkplaats-gerelateerde oplei-

ding en de noodzakelijke uitrus-

ting. 

- Elke bewakingsagent beschikt op 

zijn werkpost ten allen tijde over 

geactualiseerde en aantoonbare 

instructies (schriftelijk of elektro-

nisch).  

- Voor hij er de eerste maal een 

bewakingsfunctie uitoefent, be-

spreekt zijn leidinggevende deze 

instructies met de bewakings-

agent. De bewakingsagent be-

vestigt dat hij er kennis van nam 

en de instructies begrepen 

heeft. 

- Zijn leidinggevende draagt er 

zorg voor dat elke bewakings-

agent die een bewakingsop-

dracht overneemt (bv. in geval 

van ziekte, wisseling van ploe-
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gen) over de nodige informatie 

beschikt van recente gebeurte-

nissen of ontwikkelingen om zijn 

opdracht op een gepaste, alerte 

en kwaliteitsvolle wijze te kun-

nen uitvoeren. 

- Het verdient aanbeveling dat de 

bewakingsonderneming aan de 

opdrachtgever een lijst van be-

wakingsagenten die de instruc-

ties over de werkplaats kennen, 

ter beschikking stelt. 

6. Uitvoering en opvolging 

- De bewakingsonderneming 

voert de opdracht of haar deel-

opdracht zelf uit. Hierdoor 

wordt onderaanneming uitge-

sloten. Dit was niet het stand-

punt van PSA. Daarentegen is 

'joint venture’ wel toegelaten. 

De bewakingsopdracht mag dus 

gesplitst worden en verschillen-

de bewakingsondernemingen 

mogen elk een deel uitvoeren – 

voor zover dit duidelijk in de 

offerte werd voorzien. In elk 

geval staan de betrokken bewa-

kingsagenten onder het gezag 

en de leiding van de bewakings-

onderneming waartoe ze beho-

ren. 

- Voor de opvolging van de uit-

voering van de opdracht is het 

beter dat zowel de opdrachtge-

ver als de bewakingsonderne-

ming één aanspreekpersoon 

(SPOC) hebben aangeduid. De 

aanspreekpersoon van de bewa-

kingsonderneming zorgt er voor 

dat alle afspraken met de op-

drachtgever op een correcte 

wijze worden uitgevoerd. De 

wijze van opvolgen en rapporte-

ren wordt voorafgaand aan de 

uitvoering van de opdracht be-

paald in akkoord tussen de be-

wakingsonderneming en de op-

drachtgever. Dit gebeurt best op 

basis van prestatie-indicatoren 

scores waaraan moet voldaan 

worden. Aan de resultaten van 

deze meting kunnen best ook 

financiële gevolgen verbonden 

worden. 

- De bewakingsonderneming stelt 

de opdrachtgever schriftelijk in 

kennis van de door haar gehan-

teerde procedures omtrent 

klachten, conflicten en inciden-

ten. Binnen de 48 uur weet de 

opdrachtgever wie de klacht zal 

opvolgen en binnen de 5 dagen 

wordt de klacht beantwoord. Bij 

terechte klachten bevat het ant-

woord onder meer de oplossing 

voor het ontstane probleem en 

de onderliggende oorzaak er-

van. Bij onterechte klachten be-

vat het antwoord de reden hier-

van. 

- De opdrachtgever die ontevre-

den is over een bewakingsagent, 

kan de bewakingsonderneming 

verzoeken maatregelen te ne-

men. De opdrachtgever kan on-

tevreden zijn omwille van on-

dermaatse prestaties, beroeps-

fouten of integriteitsproblemen. 

De opdrachtgever motiveert zijn 

vraag. De bewakingsagent heeft 

het recht om gehoord te wor-

den en hij mag zijn verweer naar 

voor brengen. De bewakingson-

derneming motiveert haar be-

slissing zowel ten aanzien van de 

betrokken bewakingsagent als 

ten aanzien van de opdrachtge-

ver. 

- De bewakingsonderneming ga-

randeert altijd de continuïteit in 

een correcte uitvoering van de 

opdracht bij onverwachte ge-

beurtenissen zoals onvoorziene 

afwezigheden van een bewa-

kingsagent.  

Naast de aanbevelingen voor een 

modelovereenkomst heeft de werk-

groep ook andere aanbevelingen ge-

formuleerd. Zo werd vastgesteld dat 

opleidingen te weinig de kwaliteit ten 

goede komen omdat zij onvoldoende 

praktijkgericht zijn. Een ander pro-

bleem is dat bewakingsondernemin-

gen soms vergund zijn voor activitei-

ten welke zij niet uitoefenen. De op-

drachtgever weet soms niet dat de 

onderneming de nodige ervaring mist 

om deze activiteit uit te voeren. Ook 

komt de beroepservaring van de be-

wakingsagent niet tot uiting in de 

functieclassificatie, noch in de bewa-

kingsprijs, hoewel opdrachtgevers 

ervaring wel zien als een meerwaarde 

voor kwaliteit.   

De Franse "Club des Directeurs de 

Sécurité des Entreprises (afgekort 

CDSE) en de Nederlandse "Vereniging 

Beveiligingsmanagers Neder-

land" (afgekort VBN) hebben onge-

veer dezelfde doelstellingen en een 

vergelijkbare (net)werking als PSA + 

VBA (voluit: Private Security Associa-

tion + Vlaamse Bedrijfsbeveiliging 

Associatie).  

Het Franse CDSE is 25 jaar geleden 

gesticht en kent de laatste jaren een 

groeiend aantal leden. De ‘livre blanc 

du CDSE’ is heel interessant. Website: 

http://www.cdse.fr.   

De Nederlandse vereniging van bevei-

ligersmanagers  viert in 2012 haar 50-

jarig bestaan en verkiest voor de 3e 

maal een securitymanager van het 

jaar. VBN en ASIS Benelux hebben 

besloten tot nauwe samenwerking. 

Website: http://www.vbnnet.nl. 

PSA zal contacten leggen met CDSE 

en VBN  om na te gaan of er belang-

stelling is voor een grensoverschrij-

dende ontmoeting. 

Netwerken in  Frankr i jk  en Neder land  
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PSA vzw behartigt reeds  9 jaar de 

belangen van de interne bewakings-

diensten en van de veiligheidsdien-

sten. Het aantal leden is gestaag ge-

groeid tot op dit ogenblik 49 (zie    

tabel hieronder) 

In 2011 waren er 4 vergaderingen: 

- 1 april 2011: algemene vergadering 

bij UZ Leuven + studienamiddag 

met Jan Cappelle (Directie Private 

Veiligheid), 

- 24 juni 2011: studienamiddag met 

BVBO en Directie Private Veiligheid 

bij B-Holding / NMBS Brussel, 

- 7 september 2011: vergadering 

werkende leden bij B-Holding / 

NMBS Brussel (= strategische oefe-

ning). 

- 25 november 2011: joint meeting 

PSA + VBA bij BASF Antwerpen + 

presentatie bedreigingen t.o.v. 

informatie en ICT infrastructuur/ 

information protection 

Besluiten van de strategische oefe-

ning van 7 september 2011: 

- PSA vertegenwoordigt alle veilig-

heidsdiensten en meer dan 1/3
e
 

van alle interne bewakingsdiensten 

van het land. PSA telt veel leden in 

Vlaanderen en Brussel en weinig in 

Wallonië.  

- PSA is aanwezig in alle overlegplat-

formen van de sector private be-

waking: Ronde Tafel Bewaking, 

Commissie Opleiding bewaking, de 

werkgroep kwaliteit bewaking, de 

(inmiddels afgesloten) werkgroep 

deontologische code, de werk-

groep alarmcentrales, … 

- De interne PSA-werkgroep 

‘kwaliteit’ heeft een 10-punten 

‘Quality charter’ geformuleerd wel-

ke werd meegenomen in het over-

leg over kwaliteit met BVBO, de 

werknemersorganisaties en de Di-

rectie Private Veiligheid. 

- De interne PSA-werkgroep ‘oplei-

dingen’ is reeds ver gevorderd en 

zal wellicht in 2012/2013 afronden. 

- De keuze wordt bevestigd voor een 

zeer matig lidgeld en zo laag moge-

lijke werkingskosten. 

- De vzw is georganiseerd op 3 ni-

veaus: 

∼ Dagelijks bestuur = voorzitter + 

penningmeester + secretaris + 

alle PSA- vertegenwoordigers in 

overlegorganen met overheid. 

∼ Werkende leden = vertegen-

woordigen “hun sector” en ne-

men deel aan de besluitvorming. 

∼ Toegetreden leden = vormen 

klankbord, reiken onderwerpen 

aan, ontvangen accurate infor-

matie, kunnen samen opleiden .. 

De wijziging aan de statuten, beslist 

in algemene vergadering van 1 april 

2011, werd bekend gemaakt in de 

bijlagen bij het Staatsblad van 26 juni 

2011. 

PSA in 2011: verslag aan de algemene vergadering 

PSA telt 49 leden  
Openbaar vervoer (3) Industrie (11) Ziekenhuissector (22) 

= veiligheidsdiensten Arcelor Mittal Liège UZ Brussel (*) 

B-Holding (NMBS - SNCB) BASF Antwerpen UZ Leuven 

De Lijn Total / Fina Antwerp Olefins UZ Gent 

MIVB / STIB Umicore Precious Metals Refining  Ziekenhuis netwerk Antwerpen (ZNA) 

  Philips Lighting Turnhout AZ Mol (Heilig Hart ziekenhuis)  

  Janssen Pharmaceutica Beerse AZ Monica, Deurne 

Universiteiten (2) Atlas Copco Airpower AZ Nikolaas 

KUL Evonik Degussa Antwerpen AZ St-Elisabeth, Herentals 

VUB (*) Nystar Balen - Overpelt AZ Sint Jan Brugge - Oostende 

(*) VUB en UZ Brussel, zijn 1 SCK.CEN Gasthuiszusters Antwerpen (GZA Wilrijk) 

interne bewakingsdienst, maar 2 leden (Studiecentrum voor Kernenergie -  Heilig Hartziekenhuis Roeselare 

  Centre d'Etude de l'énergie Nucléaire) Imelda Ziekenhuis Bonheiden 

  Diamont Center Ziekenhuis Maas en Kempen, Bree 

Publieke rechtspersonen | musea (5)  RZ Heilig Hart Tienen 

Provincie Antwerpen Banken - distributie - Jessa Ziekenhuis, Hasselt 

Stad Gent diensten (6) Sint-Trudo Ziekenhuis 

Stad Turnhout  BNP Paribas Fortis OLV van Lourdes Ziekenhuis Waregem 

KMSKA (Koninklijk Museum NBB - BNB St. Jozefkliniek Izegem 

voor Schone Kunsten Carrefour Belgium BZIO (Belgisch ZeeInstituut voor Orthopedie) Oostende 

Antwerpen) VRT Valida - Bruxelles 

Koninklijke Musea voor FNAC CHIREC Clinique Ste Anne - St Remi 

Schone Kunsten van België (Brussel) Groupe P&V | Center Parcs Centre Hospitalier Jean Titeca (CHJT) 

   

= 18 werkende leden  31 toegetreden leden = 



Security goes electric 

de context van de 

interne bewakings-

dienst, als een mili-

euvriendelijke on-

derneming.  

Het voertuig werd 

voorzien van de 

wettelijk voorge-

schreven stickers en 

zoeklicht, en is dus ook officieel inge-

schreven als interventiewagen bij FOD 

Binnenlandse Zaken.  

Het wordt voornamelijk gebruikt voor 

mobiele interventies na alarm in de 

Corporate Buildings van BNP Paribas 

Fortis in Brussel centrum. De achter-

bank werd verwijderd om op die ma-

nier plaats te voorzien voor interven-

tiemateriaal zoals grote brandblus-

sers, markeerlint, verkeerskegels en 

gereedschap. 

Voor zijn interventies beschikt de 

interne bewakingsdienst Fortis Bank 

nv voortaan over een elektrische wa-

gen. De Peugeot iOn is een compacte, 

milieuvriendelijke stadswagen en op-

timaal uitgerust voor frequente, korte 

verplaatsingen in de Brusselse regio. 

Het voertuig biedt plaats aan twee 

interventieagenten, met volledige 

uitrusting, om zich comfortabel te 

verplaatsen tussen de gebouwen van 

de bank in Brussel en omgeving. 

Grote troef van de wagen is dat hij 

geen CO2 of fijn stof uitstoot. Boven-

dien rijdt hij op groene elektriciteit 

van Nuon. Deze aanschaf getuigt er 

andermaal van dat de bank duurzame 

ontwikkeling nastreeft. 

De wagen maakt nauwelijks lawaai. 

Toch zal hij niet onopgemerkt passe-

ren in het Brusselse straatbeeld: 

dankzij de aangepaste stickering 

toont BNP Paribas Fortis zich, ook in 

De eerste ervaringen zijn positief te 

noemen, ook tijdens de strenge vorst-

periode die we gekend hebben in fe-

bruari. Opladen gebeurt simpel of via 

normaal stopcontact, of via een speci-

ale laadpaal die momenteel in bestel-

ling is en zal geplaatst worden in de 

garage vlak bij de uitgang van het In-

terventiecentrum aan Warandeberg. 

Jos De Haes 

Interne Bewakingsdienst  

Fortis Bank nv  

(fotograaf  Christian Bero) 
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Artikel 49 van de wet houdende di-

verse bepalingen (I) van 29 maart 

20121  wijzigt de 3
e
 bewakingsactivi-

teit2. De krachtlijnen van deze wijzi-

ging werden besproken in de 1
e
 

Newsletter, pagina 6: Beveiligd ver-

voer voor derden of voor eigen be-

hoefte: weldra verschillende regels? 

Ieder die bankbiljetten en munten 

vervoert of verwerkt voor derden 

moet vergund zijn voor de 3
e
 bewa-

kingsactiviteit. Voor 9 april 2012 3 viel 

deze activiteit nog buiten de toepas-

sing van de wet als het op een onbe-

schermde wijze gebeurde.    

Mag eender wie nog steeds zijn/haar 

eigen cash geld onbeschermd ver-

werken en vervoeren?  

Ja — mits volgende beperkingen:  

- Wie eenmalig of occasioneel en 

onbeschermd ten eigen behoeve 

een groot bedrag vervoert, valt 

niet onder de wet private veilig-

heid.                                

- Gestructureerd 4 en onbeschermd 

vervoer van cash geld voor eigen 

rekening valt evenmin onder toe-

passing van de wet als het bedrag 

beperkt blijft tot 30.000 euro per 

keer en de activiteit van geldver-

voer niet gebeurt in het kader van 

een interne bewakingsdienst 5 6.  

Bovendien wordt de 3
e
 bewakingsac-

tiviteit uitgebreid tot het beheer van 

een geldtelcentrum en het bevoorra-

den en onderhouden van biljettenau-

tomaten 7.  

1 Staatsblad van 30 maart 2012, 3e editie, 

pagina’s 20548—20549 

2 3
e
 bewakingsactiviteit zoals bepaald in 

artikel 1, § 1, 1
e 

lid, 3° van de wet private 

veiligheid van 10 april 1990 -  hierna ‘de 

wet’ genoemd. 

3 Dag waarop wet 29/3/2012 van kracht is. 

4 Memorie van toelichting: “Zelfs gestructu-

reerd vervoer van kleinere sommen geld 

(tot 30 000 euro) blijft uitgesloten van de 

wet.”  Verslag Kamercommissie Binnen-

landse zaken: “Ten slotte bevestigt de heer 

Cappelle dat een bankbediende die een 

bedrag vervoert dat kleiner is dan 30.000 

euro buiten het toepassingsgebied van de 

wet valt” 

5 Volgens de memorie van toelichting 

“impliceert de notie ‘dienst’ dat de bewa-

king op een structurele wijze is georgani-

seerd. Dit betekent dat de activiteit vervat 

is in de taakbedeling van minstens één 

medewerker”.  

6 Overgangsbepaling: een dienst kan tot 

1 januari 2013 ten eigen behoeve geld 

vervoeren zonder als een interne bewa-

kingsdienst te worden beschouwd (art.50 

v/d wet diverse bepalingen 29/3/2012). 

7 Art. 1, § 1, 1
e
 lid, 3° - punten c en d v/d wet 

Grensoverschrijdend            

waardetransport 

Voor waardetransport waarbij de rit 

'over de grens' rijdt, geldt de EU-

verordening Nr. 1214/2011 van het 

Europees parlement en de Raad van 

16 november 2011.  Meer informatie:                    

http://eur-lex.europa.eu/ - Publica-

tieblad van de Europese Unie van 

29 november 2011. 

Art. 1 van de wet private veiligheid is gewijzigd op 29 maart 2012 
De toepassing van de 3

e
 activiteit (waardetransport) is uitgebreid  



Toegangscontroles (in de haven):  
limitatieve bevoegdheden van de bewakingsagent  

Deze controlefunctie houdt in dat 

bewakingsagenten te allen tijde: 

- de toegang tot de ISPS-faciliteit 

kunnen ontzeggen aan personen 

die er niet uitgenodigd zijn of niet 

in regel zijn met de geldende toe-

gangsvoorwaarden; 

- personen die zich onterecht toe-

gang zou hebben verschaft uit de 

ISPS-faciliteit verwijderen; dit 

dient echter te gebeuren zonder 

aanwending van dwang of ge-

weld – indien een persoon zich 

niet geweldloos laat buiten lei-

den, dient de politie te worden 

verwittigd. 

2. Het laten voorleggen van identi-

teitsdocumenten gedurende de tijd 

nodig voor het controleren van de 

identiteit gezien het een niet voor 

publiek toegankelijke plaats betreft 

met een bijzonder veiligheidsrisico 

(ISPS faciliteit)
4 

.                            

Deze identiteitscontroles zijn bo-

vendien onderworpen aan de voor-

afgaande voorwaarde dat de be-

trokkene, na door de bewakings-

agenten op de hoogte te zijn ge-

steld van zijn recht om zich tegen 

deze controle te verzetten, vrijwillig 

hiermee ingestemd heeft. De be-

wakingsagenten kunnen aan eenie-

der die zich tegen deze controle 

verzet de toegang tot de plaats 

ontzeggen. 

De uitoefening van deze bevoegd-

heid houdt ook in dat bewakings-

agenten de identiteitsgegevens van 

bezoekers kunnen registreren (bv. 

in een schriftelijk register of in een 

computerbestand), conform de 

richtlijnen van de beheerder van de 

plaats. Ze kunnen echter geen iden-

titeitsdocumenten inhouden 

(bijvoorbeeld gedurende de tijd dat 

de betrokken persoon op de ISPS-

faciliteit aanwezig is). 

3. Controle van de kledij of persoonlij-

ke goederen uitsluitend gericht op 

het opsporen van wapens of ge-

vaarlijke voorwerpen die de veilig-

heid in gedrang kan brengen.     
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Het Lokaal Comité voor Maritieme 

Beveiliging (LCMB) heeft een richtlijn 

verspreid betreffende de uitvoering 

van toegangscontroles in toepassing 

van de ISPS-regelgeving en conform 

de wet tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid. 

Hoewel deze richtlijn de bestaande 

regels herhaalt, is het interessant om 

te herinneren aan wat mag en vooral 

aan wat niet mag!  

Een bewakingsagent mag, naast de 

handelingen die iedere burger kan 

stellen, geen andere handelingen stel-

len dan deze die expliciet zijn opgeno-

men in de wet van 10 april 1990 tot 

regeling van de private en bijzondere 

veiligheid  en haar uitvoeringsbeslui-

ten
1
.  

De vraag was of, wat de controle van 

lading betreft, toepassing gemaakt 

kan worden van de bepalingen betref-

fende de controle van de kledij en de 

goederen van personen, welke in be-

ginsel verboden is, behoudens wan-

neer de controle gericht is op het op-

sporen van wapens of gevaarlijke 

voorwerpen waarvan het binnenbren-

gen in een plaats het goede verloop 

van het evenement kan verstoren of 

de veiligheid van de aanwezigen in het 

gedrang kan brengen
2
. 

In overleg met Directie Private Veilig-

heid van de FOD Binnenlandse Zaken 

werd de bestaande regelgeving afge-

toetst aan de praktijk en werd volgen-

de overeengekomen: 

 

Bij de uitvoering van toegangscontro-

les en dit naar aanleiding van de toe-

passing van de ISPS-regelgeving, be-

schikt een vergunde bewakingsagent 

over volgende limitatieve bevoegdhe-

den: 

1. Het toezicht op en controle van 

personen met het oog op het ver-

zekeren van de veiligheid op een 

niet voor publiek toegankelijke 

plaats
3
. 

Deze controles zijn onderworpen 

aan volgende cumulatieve voor-

waarden: 

- Zij worden enkel uitgevoerd in 

het kader van het toezicht op en 

controle van personen met het 

oog op het verzekeren van de 

veiligheid op een niet voor pu-

bliek toegankelijke plaats; 

- Zij gebeuren uitsluitend door 

bewakingsagenten van hetzelfde 

geslacht als de gecontroleerde 

persoon; 

- Zij worden enkel uitgevoerd in-

dien de betrokken personen zich 

vrijwillig aan de controle onder-

werpen, er kan geen enkele vorm 

van dwang gebruikt worden; 

- Zij bestaan uitsluitend uit een 

oppervlakkige betasting van de 

kledij van de persoon en de con-

trole van de door hem voorgeleg-

de goederen die hij op zich of in 

zijn handbagage draagt; 

- Zij hebben uitsluitend betrekking 

op goederen die relevant zijn in 

het licht van het wettelijke doel; 

- Zij gebeuren NIET systematisch 

maar uitsluitend indien er op 

grond van de gedragingen van de 

betrokkene, van materiële aan-

wijzingen of van de omstandighe-

den, redelijke gronden zijn om te 

denken dat deze persoon een 

wapen of een gevaarlijk voor-

werp kan dragen. 

De bewakingsagenten kunnen aan 

eenieder die zich tegen deze contro-

les verzet de toegang tot de plaat-

sen waarop de toegangscontrole 

betrekking heeft (ISPS-faciliteit), 

ontzeggen. 

De wet regelt (en beperkt) enkel en 

alleen de ‘de controle van de kledij 
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of de persoonlijke goederen van 

personen’. Daarom is de controle 

van de laadruimte van vrachtwa-

gens, bestelwagens en de lading 

toegestaan. De persoonlijke goede-

ren van de chauffeur en van de 

eventuele begeleider worden im-

mers niet geacht in de laadruimte 

aanwezig te zijn. Omgekeerd is er 

grote omzichtigheid geboden bij 

controle van personenwagens en 

de stuurcabine van vrachtwagens of 

bestelwagens. De persoonlijke goe-

deren die er zich bevinden, mogen 

er enkel doorzocht worden, mits 

inachtneming van bovenstaande 

regels. 

Elk voertuig kan steeds van buitenaf 

geïnspecteerd worden op aanwe-

zigheid van verdachte objecten. De 

bestuurder kan steeds bevraagd 

worden naar aanwezigheid van per-

soonlijke goederen die hij op zich of 

in zijn handbagage draagt teneinde 

deze voor te leggen voor een con-

trole. 

Indien op basis van de gedragingen 

van de betrokkene, van materiële 

aanwijzingen of van de omstandig-

heden, er redelijke gronden zijn om 

te denken dat deze persoon een 

wapen of een gevaarlijk voorwerp 

kan vervoeren in zijn voertuig, kan 

men hem de toegang tot de plaats 

met het respectievelijke voertuig 

ontzeggen.  

Aan betrokkene wordt de reden 

van deze beslissing meegedeeld, 

meer bepaald de weigering van het 

voertuig op de ISPS-faciliteit omwil-

le van de onzekerheid over de aan-

wezigheid van gevaarlijke goederen 

in het voertuig.  

4. Wat te doen bij het aantreffen van 

een wapen of een gevaarlijk voor-

werp dat als wapen kan gebruikt 

worden? 

De bewakingsagent verzoekt de 

betrokkene het wapen aan hem af 

te geven. Weigert de betrokkene 

dat te doen, dan kan de bewakings-

agent hem de toegang weigeren. 

Artikel 30ter van het KB wapens 

bepaalt dat de bewakingsagent dan 

onmiddellijk de politie moet verwit-

tigen over het feit dat hem een wa-

pen is afgegeven. 

Conclusie 

De richtlijn besluit dat binnen het ISPS

-verhaal in de eerste plaats de contro-

le op wapens van belang is : er wordt 

op aangedrongen om bij het aantref-

fen van wapens of bij de minste twijfel 

over de aanwezigheid ervan, onmid-

dellijk de politiediensten hiervan via 

de reguliere kanalen in kennis te stel-

len. 

Er wordt tevens gevraagd om bij twij-

fel of onduidelijkheden over de in-

houd van deze bevoegdheden de no-

dige contacten te leggen met het 

LCMB.  

1 art. 8, §8, eerste lid van de wet pri-
vate en bijzondere veiligheid van 10 
april 1990, verder de wet 

2 art. 8, §6bis van de wet  

3 art. 1, §1, 5° van de wet 

4 art. 8, §11, 1° van de wet  

PSA meent dat in de haven(s) niet al-

leen de controle op wapens van be-

lang is. PSA vraagt dat de controle aan 

de ingang mag gericht worden op alle 

voorwerpen die een risico kunnen 

vormen. Als voorbeeld worden chemi-

sche stoffen genoemd die tot een re-

actie kunnen leiden in verbinding met 

andere op de site aanwezige stoffen. 

PSA wenst dat ook in de cabine van 

voertuigen mag worden gezocht, maar 

wel door een bewakingsagent van 

hetzelfde geslacht als de bestuurder 

van het voertuig. Volgens PSA zou de 

bewakingsagent de identiteitskaart 

van een bezoeker mogen inhouden tot 

de bezoeker de locatie verlaat (doel: 

verhinderen dat de bezoeker binnen 

blijft of buiten stapt zonder dit te mel-

den).  

PSA heeft op de Ronde Tafel bewaking 

een voorstel geformuleerd over de 

systematische veiligheidscontrole aan 

de ingang. Indien het voorstel wet zou 

worden, zouden systematische con-

troles van de kledij en de goederen 

van personen toegelaten zijn aan de 

ingang van: 

1. plaatsen onderworpen aan de 

Internationale Code voor de veilig-

heid van de schepen en havenfaci-

liteiten ; 

2. plaatsen welke behoren tot de 

nucleaire, radiologische, bacterio-

logische en chemische sector ; 

3. plaatsen die beschouwd worden 

als kritische infrastructuur in toe-

passing van de Richtlijn  van de 

Raad van 8 december 2008 inzake 

de identificatie en de aanmerking 

van Europese kritieke infrastructu-

ren en de beoordeling van de 

noodzaak de bescherming van 

dergelijke infrastructuren te ver-

beteren ; 

4. mits voorafgaande toelating van 

de Minister of zijn vertegenwoor-

diger, plaatsen waarvan aange-

toond is door middel van een vei-

ligheidsadvies van een onderne-

ming of een dienst, dat andere 

middelen of methodes, welke 

minder ingrijpen in de private le-

venssfeer, niet doeltreffend bij-

dragen aan de beoogde veilig-

heidsdoelstelling. 

Door toevoeging van het 4° puntje zou 

systematische veiligheidscontrole ook 

toegelaten kunnen worden voor bvb. 

evenementen met een hoog risico 

(denk aan"I love techno"). PSA stelt 

ook voor het woord "evenement" in 

artikel 8, § 6bis van de wet private en 

bijzondere veiligheid van 10 april 1990 

te vervangen door "activiteit", wat 

ruimer is.   

Vermits het voorstel van PSA een wij-

ziging van de wet impliceert, is er nog 

een lang traject af te leggen voor in-

gangscontroles werkelijk effectief zul-

len zijn.  

PSA-voorstel: meer bevoegdheden voor de bewakingsagent  



Erfgoedbewaking  
Een stap in de professionalisering van het onthaal en toezicht in de culturele erfgoedsector? 

verplicht voor ‘interne’ erfgoedbewa-

kers.  Voor bewakingsagenten van 

bewakingsondernemingen volstaat 

het ‘algemeen bekwaamheidsattest’ 

om tewerkgesteld te worden in mu-

sea. 

Welke bewakingsactiviteiten mag een 

erfgoedbewaker uitvoeren en voor 

welke moet hij nog een bijkomende 

opleiding volgen? 

De eerste statische activiteit is toe-

zicht op en bescherming van roerende 

of onroerende goederen
4
 op een loca-

tie. De erfgoedbewaker oefent bewa-

king uit op of rond de site van het 

museum. Hij verplaatst zich normaler-

wijze niet op de openbare weg, maar 

dat laatste kan/mag zolang het één of 

meerdere openbare wegen betreft 

binnen of rond de site.  Uiteraard mag 

hij geen mobiele bewaking uitvoeren. 

Voorbeelden hiervan zijn het lopen 

van observatierondes in de museum-

zalen bij de aanwezigheid van bezoe-

kers en de wachtrondes op of rond de 

museumsite. Moet de erfgoedbewa-

ker de openbare weg oversteken naar 

een locatie die tot dezelfde site be-

hoort, dan oefent die nog steeds stati-

sche bewaking uit. In musea met een 

interne meldkamer kunnen erfgoed-

bewakers alarmsystemen en alarm-

centrales
5
 beheren en communiceren 

met hun collegae op dezelfde site. 

Wanneer deze bewakingsactiviteit 

wordt uitgeoefend voor de alarmsys-

temen van op andere eigen locaties 

(musea) die op dat ogenblik publiek 

toegankelijk zijn,  is een bijkomende 

vergunning ‘beheer van alarmcentr-

ales’ en het bekwaamheidsattest van 

operator alarmcentrales noodzakelijk. 

Een bijzondere vorm van toezicht op 

en bescherming van goederen is mo-

biele bewaking. Voor deze bewakings-

activiteit verplaatst een bewakings-

agent zich op de openbare weg om 

van goed naar goed toezicht of inter-
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Toen de wetgever in 1990 de wet tot 

regeling van de private en bijzondere 

veiligheid
1
 aannam, had die niet di-

rect wantoestanden in de culturele 

erfgoedsector in gedachten. Alhoewel 

ondertussen het toepassingsgebied 

van de wet duidelijk is voor perma-

nente instellingen van publiek recht 

die ten eigen behoeve bewakingsacti-

viteiten organiseren op publiek toe-

gankelijke plaatsen, was de sector de 

wet aanvankelijk ongenegen. Niette-

genstaande richtten een aantal mu-

sea een interne bewakingsdienst op. 

Andere lieten dan weer een deel van 

hun suppoosten opleiden tot bewa-

kingsagent zonder echter een interne 

bewakingsdienst op te richten. Maar 

voor de meeste musea was de hoge 

kostprijs van een niet voor de sector 

aangepaste opleiding, de hoofdreden 

om de naleving van de wet uit te stel-

len. De culturele erfgoedsector ijver-

de dan ook jarenlang voor een uitzon-

deringsregeling. Met het koninklijk 

besluit van 21 december 2006
2
 werd 

aan deze verzuchting tegemoetgeko-

men met een aangepast opleidings-

programma. In de opleiding erfgoed-

bewaking van 72 lesuren vinden we 

naast 12 lesuren ‘toegepaste preven-

tie en interventie in permanente in-

stellingen die cultureel erfgoed be-

heren’, vakken terug uit het 

‘algemeen bekwaamheidattest be-

wakingsagent’ (127 lesuren).  De 

‘Studie van de regelgeving met be-

trekking tot de bewaking en grondige 

studie van de rechten en de verplich-

tingen van de bewakingsagent (16 

lesuren)’ en ‘Cultuurinzicht en om-

gaan met diversiteit (12 lesuren)’ zijn 

bovendien twee vakken die we in de 

overgangsopleiding persoonscontro-

le
3
 terugvinden. Het is wel aan de 

erfgoedinstellingen zelf om hun erf-

goedbewakers bijkomend op te lei-

den tot bedrijfseerstehulpverlener. 

De opleiding erfgoedbewaking is ove-

rigens enkel voorzien én meteen ook 

ventie na alarm uit te oefenen
6
. Deze 

situatie kan van toepassing zijn voor 

een interne bewakingsdienst die mu-

sea op verschillende locaties overkoe-

pelt maar niet beschouwd kunnen 

worden als één site. Naast het alge-

meen bekwaamheidsattest bewaking 

is voor deze activiteit het bekwaam-

heidsattest mobiele bewaking vereist. 

De bewakingsagent mobiele bewaking 

staat altijd in contact met een op-

roepcentrale
7
. Bewakingsagenten die 

tewerkgesteld zijn in een oproepcen-

trale die in verbinding staat met mo-

biele bewakingsagenten moeten 

eveneens in het bezit zijn van een 

bekwaamheidsattest operator alarm-

centrale. De controle van goederen 

van personen bij het verlaten van het 

museum is verboden, behoudens in-

dien de controle uitsluitend gericht is 

op het vaststellen van de ontvreem-

ding van goederen in een bijvoor-

beeld een bookshop ten overstaan 

van klanten
8
 (op voorwaarde dat de 

bookshop een volledig aparte ‘winkel’ 

is met dus een eigen in- en uitgang). 

De controle kan dan alleen gebeuren 

indien deze controlemogelijkheid bij 

de ingang van de bookshop duidelijk 

is aangegeven met een pictogram en 

nadat, voorafgaand aan de uitvoering 

ervan, na observatie wordt vermoed 

dat de klant de bookshop verlaat zon-

der bepaalde goederen die hij bij zich 

heeft, te hebben betaald. De bewa-

kingsagent die activiteiten van winkel-

inspectie uitoefent, volgt bij het uitoe-

fenen van die activiteiten een strikte 

procedure
9
. Voor deze bevoegdheid is 
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wel het bekwaamheidsattest winkel-

inspecteur vereist. Ook ten overstaan 

van personen die in het museum 

werkzaam zijn, is een controle van 

goederen bij het verlaten van een 

plaats verboden, behoudens indien 

de controle uitsluitend gericht is op 

het voorkomen of het vaststellen van 

de ontvreemding van goederen
10

. De 

controle gebeurt in principe steek-

proefsgewijze
11

 of indien er op grond 

van de gedragingen van de betrokke-

ne, van materiële aanwijzingen of van 

de omstandigheden, redelijke gron-

den zijn om te denken dat de mede-

werker bij het verlaten van de plaats 

goederen heeft ontvreemd. Voor-

waarde is wel dat werknemers vooraf 

van de diefstalpreventie en de uit-

gangscontroles worden geïnfor-

meerd. De werknemer moet zijn toe-

stemming tot controle verlenen en 

het nazicht van de vrijwillig voorge-

legde goederen beperkt zich tot die in 

de handbagage of in het voertuig. 

Naast de bewakingsactiviteit van toe-

zicht op en bescherming van roeren-

de of onroerende goederen volstaat 

het bekwaamheidsattest erfgoedbe-

waker voor de uitoefening van de 

activiteit toezicht op en controle van 

personen met het oog op het verze-

keren van de veiligheid op al dan niet 

publiek toegankelijke plaatsen
12

. De 

erfgoedbewaker mag bij de toegang 

van het museum de kledij en goede-

ren van de bezoeker (en strikt geno-

men ook van het personeel van het 

museum) oppervlakkig controleren, 

maar dit uitsluitend voor het opspo-

ren van wapens of gevaarlijke voor-

werpen waarvan het binnenbrengen 

het goede verloop van een evene-

ment kan verstoren of de veiligheid 

van de aanwezigen in het gedrang 

kan brengen
13

. Deze controle mag 

niet systematisch gebeuren, maar 

uitsluitend indien er op grond van de 

gedragingen van de bezoeker, materi-

ële aanwijzingen of van de omstan-

digheden, redelijke gronden zijn om 

te denken dat de persoon een wapen 

of een gevaarlijk voorwerp bij zich 

heeft. De systematische controle van 

personen en hun bagage via detectie-

poorten aan de toegang van het 

museum vormt geen toegangscontro-

le in de zin van de wet. De oppervlak-

kige controle van de persoon en diens 

bagage nadat de detectiepoort een 

gevaarlijk voorwerp heeft gedetec-

teerd, is dit wel. Vergeet echter niet 

dat dit een toegangscontrole is in het 

publiek toegankelijk gedeelte van het 

museum, en bijgevolg de interne be-

wakingsdienst van het museum de 

voorafgaande schriftelijke toelating 

van de burgemeester moet verkrijgen 

om dergelijke toegangscontroles te 

mogen uitvoeren! 

Voor de publiek toegankelijke gedeel-

ten van het museum is het verboden 

dat erfgoedbewakers bezoekers iden-

titeitsdocumenten laten voorleggen 

of laten overhandigen, controleren, 

kopiëren of inhouden
14

. Indien de 

toegang tot de niet voor het publiek 

toegankelijke gedeelten van het 

museum een bijzonder veiligheidsrisi-

co uitmaakt – dat laatste blijkt reeds 

voldoende door de aanwezigheid van 

bewakingspersoneel - dan kunnen 

erfgoedbewakers wel identiteitsdocu-

menten laten voorleggen gedurende 

de tijd nodig voor het controleren van 

de identiteit. Zowel de toegangscon-

trole als de identiteitscontrole zijn 

onderworpen aan de voorafgaande 

voorwaarde dat de te controleren 

persoon, na eerst door de erfgoedbe-

waker op de hoogte te zijn gesteld 

van het recht om zich tegen deze con-

troles te verzetten, hier vrijwillig mee 

instemt. Een erfgoedbewaker kan aan 

eenieder die zich tegen deze controle 

verzet, de toegang tot de plaatsen 

waarop de controle betrekking heeft, 

ontzeggen. 

De culturele erfgoedsector kreeg tot 

juni 2011 de tijd om zich in regel met 

de wet te stellen. Er werd hiervoor 

een bijkomende overgangsbepaling
15

 

uitgewerkt met gevolg voor de vast-

gestelde voorwaarden inzake be-

roepsopleiding, beroepsvorming en 

beroepservaring
16

. Erfgoedinstellin-

gen die vóór juni 2011 een vergun-

ning als interne bewakingsdienst aan-

vroegen, konden voor hun op te lei-

den personeelsleden die sinds 1999 

onafgebroken in dienst zijn, vrijstel-

ling van examens krijgen.  

De personen die de werkelijke lei-

ding
17

 hebben van de interne bewa-

kingsdienst van een museum moeten 

bovendien voldoen aan de uitoefe-

ningsvoorwaarden noodzakelijk voor 

een leidinggevende functie in de be-

waking. Zo zijn er onverenigbaarhe-

den en kunnen veroordelingen en het 

onderzoek naar veiligheidsvoorwaar-

den, feiten onthullen die een ernstige 

tekortkoming van de beroepsdeonto-

logie uitmaken of een tegenindicatie 

zijn van het gewenste profiel
18

. Erf-

goedbewakers die een uitvoerende 

rol in de interne bewakingsdienst 

vervullen, voldoen tevens aan uitoe-

feningsvoorwaarden en moeten daar-

enboven nog slagen in een psycho-

technisch onderzoek
19

. Hoewel het 

medisch onderzoek nog steeds in de 

wet is ingeschreven voor de uitvoe-

renden, wordt deze eis in de praktijk 

niet meer gesteld. 

Het leidinggevend personeel dat ge-

zag uitoefent over alle erfgoedbewa-

kers van de interne bewakingsdienst 

moet houder zijn van het bekwaam-

heidsattest leidinggevend personeel-

type A. Voor de uitoefening van gezag 

over meer dan 15 erfgoedbewakers, 

zonder dat dit de verantwoordelijkhe-

den inhoudt van de leidinggevende A, 

is het bekwaamheidsattest leidingge-

vend personeeltype B vereist. Voor 

een hoofd erfgoedbewaker die aan 

maximum 15 erfgoedbewakers lei-

ding geeft, volstaat het bekwaam-

heidsattest erfgoedbewaker, op voor-

waarde dat het team enkel uit erf-

goedbewakers bestaat en het hoofd 

minstens zes maanden houder is van 

een identificatiekaart erfgoedbewa-

ker
20

. Voor de berekening van het 

maximaal aantal erfgoedbewakers 

moet de ‘pool’ worden geteld, en dus 

niet de op een bepaald moment 

maximaal aanwezigen.  Er wordt geen 

rekening gehouden met verminderde 

tewerkstelling (een halftijdse wordt 

als één persoon geteld). 



1.  Het aantal lesuren voor het beha-

len van het algemeen bekwaam-

heidsattest bewaking wordt ver-

minderd van 132 naar 127 lesuren 

omdat het vak bedrijfseerstehulp-

verlener daalt van 20 naar 15 lesu-

ren
1
. Maar een ander KB (van 15 

december 2010) bepaalt  dat deze 

bewakingsagenten, naast de ver-

Het KB opleidingen bewaking (°)  is gewijzigd  

(°) Het KB opleidingen voor veiligheidsdiensten is niet gewijzigd 
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In het Staatsblad van 22 november 

2011 verscheen het KB van 13 okto-

ber 2011 tot wijziging van het KB 

“opleidingen” van 21 december 2006. 

Wat is nieuw, wat is gewijzigd? Dat 

leest u – samengevat in een notedop 

– in volgende 5 punten: 

eiste vorming, jaarlijks met vrucht 

minimaal 4 lesuren bijscholing 

moeten volgen om als bewakings-

agent eerste hulp op de arbeids-

plaats te mogen verlenen  aan 

werknemers die slachtoffer wor-

den van een ongeval of die onwel 

worden
2
.  

12. Hfst 1, art 1, §1,5
e
, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

13. Hfst 3, art 8, §6bis, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

14. Hfst 3, art 8, §11, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid  

15. Personen die vanaf tenminste 1 januari 

1999 onafgebroken in dienst waren van 

een interne bewakingsdienst georganiseerd 

door een permanente instelling die cultu-

reel erfgoed beheert en waarvan een aan-

vraag tot het verkrijgen van de vergunning 

als interne bewakingsdienst is ingediend 

binnen de twee jaar na de inwerkingtreding 

van dit artikel, kunnen, voor wat betreft 

het leidinggevend personeel het 

‘bekwaamheidattest leidinggevend perso-

neel A’ en, voor wat betreft de bewakings-

agenten het bekwaamheidattest bewa-

kingsagent – erfgoedbewaker’, bekomen, 

zonder het afleggen van examens, indien ze 

de opleiding zonder enige afwezigheid 

gevolgd hebben. Hfst XIII, Art.108, KB van 

21 december 2006. 

16. Hfst 3, art 5, 5°, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

17. Personen met een gezagsfunctie, die aan 

de uitoefening van bewakingsactiviteiten 

verbonden is. Hfst 1, art 1, § 9, Wet tot 

regeling van de private en bijzondere veilig-

heid. 

18. Hfst 3, art 5, 8°, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

19. Hfst 3, art 6, 5°, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

20. Hfst 1, art 2, 1°, 2°, 3°, KB van 21 december 

2006 betreffende de vereisten inzake be-

roepsopleiding en ervaring, de vereisten 

inzake psychotechnisch onderzoek voor het 

uitoefenen van een leidinggevende of uit-

voerende functie in een bewakingsonder-

neming of interne bewakingsdienst en 

betreffende de erkenning van de opleidin-

gen zoals gewijzigd door het koninklijk 

besluit van 7 juli 2008.  

Met het koninklijk besluit van 21 de-

cember 2006 is de wetgever met het 

opleidingsattest erfgoedbewaker 

deels tegemoetgekomen aan de ver-

zuchting van de culturele erfgoedsec-

tor. De erfgoedbewaker kan met een 

aangepast en beperkter opleidings-

programma, binnen de culturele erf-

goedsector, dezelfde bewakingsactivi-

teiten uitoefenen dan zijn collega’s 

met het algemeen bekwaamheidsat-

test in andere sectoren. Doch met een 

verdere professionalisering van het 

onthaal en toezicht in de culturele 

erfgoedsector volstaat het attest erf-

goedbewaker al gauw niet meer en 

moeten er bijkomende vergunningen 

en attesten worden behaald. 

Bovendien blijft het merkwaardig dat 

een ‘ingehuurde’ bewakingsagent 

(van een bewakingsonderneming) 

enkel het ‘algemeen bekwaamheid-

sattest’ moet bezitten, en dus niet 

bijkomend het attest erfgoedbewa-

king moet bekomen. 

Miquel Bauters  

KMSKA 

1. Verder de wet 

2. KB van 21 december 2006 betreffende de 

vereisten inzake beroepsopleiding en erva-

ring, de vereisten inzake psychotechnisch 

onderzoek voor het uitoefenen van een 

leidinggevende of uitvoerende functie in 

een bewakingsonderneming of interne 

bewakingsdienst en betreffende de erken-

ning van de opleidingen zoals gewijzigd 

door het koninklijk besluit van 7 juli 2008. 

3. Personen die de oude basisopleiding bewa-

kingsagent (66 lesuren) met succes hebben 

gevolgd, kunnen mits het volgen van deze 

opleiding en het slagen voor de examens, 

het algemeen bekwaamheidsattest bewa-

kingsagent (gelijkgesteld met dat van 132 

uren) behalen. 

4. Hfst 1, art 1, §1,1
e
, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

5. De bedoelde alarmsystemen en alarmcen-

trales zijn de systemen en centrales be-

stemd om misdrijven tegen personen of 

goederen te voorkomen of vast te stellen 

of om brand, gaslekken of ontploffingen te 

voorkomen of vast te stellen. Hfst 1, art 1, 

§ 4, Wet tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid. 

6. Art. 1, 3e, KB van 7 april 2003 tot regeling 

van bepaalde methodes van bewaking, 

zoals gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 

30 oktober 2003 en 9 januari 2006.  

7. Een centraal aanspreekpunt waarmee be-

wakers tijdens het uitvoeren van hun activi-

teiten permanent kunnen communiceren. 

Art. 1, 2e, KB van 7 april 2003 tot regeling 

van bepaalde methodes van bewaking, 

zoals gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 

30 oktober 2003 en 9 januari 2006. 

8. Hfst 3, art 8, §6ter, Wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid. 

9. Art. 7. §1., KB van 7 april 2003 tot regeling 

van bepaalde methodes van bewaking, 

zoals gewijzigd bij Koninklijke besluiten van 

30 oktober 2003 en 9 januari 2006. 

10. Hfst 3, art 8, §6quater, Wet tot regeling van 

de private en bijzondere veiligheid. 

11. De minister van Binnenlandse Zaken kan, in 

afwijking, een tijdelijke en hernieuwbare 

toestemming verlenen om systematische 

controles uit te voeren, indien cumulatief 

aan een aantal voorwaarden wordt vol-

daan. Hfst 3,Art 8 § 6quater, Wet tot rege-

ling van de private en bijzondere veiligheid. 
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1. Art. 12 en art. 12, 11° van KB 21 de-

cember 2006, zoals gewijzigd door 

art. 11 van KB 13 oktober 2011. 

2.  Art. 11, 5° van het KB van 15 decem-

ber 2010 betreffende de eerste hulp 

die verstrekt wordt aan werknemers 

die slachtoffer worden van een on-

geval of die onwel worden, Staats-

blad 28 december 2010. 

3.  Art. 3, 17° van KB 21 december 

2006, zoals aangevuld door art. 5, 2° 

van KB 13 oktober 2011. 

4.  Art. 21ter van KB 21 december 

2006, zoals aangevuld door art. 14 

van KB 13 oktober 2011. 

5. Besproken in de experten-

werkgroep bij de FOD Mobiliteit op 

9 februari 2012. 

6.  Art. 3, 16° van KB 21 december 

2006, zoals aangevuld door art. 5, 1° 

van KB 13 oktober 2011. 

7. Art. 21bis van KB 21 december 2006, 

zoals aangevuld door art. 13 van KB 

13 oktober 2011. 

8.  Art. 3, 3° van KB 21 december 2006, 

zoals gewijzigd door art. 3 van KB 13 

oktober 2011.    

9.  Voor leidinggevend personeel: art. 2, 

4° van het KB van 21 december 

2006, zoals gewijzigd door art. 2 van 

het KB van 13 oktober 2011. Voor 

bewakingsagenten: art.3 , 13° van 

het KB van 21 december 2006, zoals 

gewijzigd door art. 4 van het KB van 

13 oktober 2011. 

10.  Art. 8 van het KB van 26 september 

2005 betreffende de modaliteiten 

voor de toekenning, de geldigheids-

duur, de weigering en de vernieti-

ging van de identificatiekaart en de 

procedure inzake de onderzoeken 

naar de veiligheidsvoorwaarden. 

2. Voor het uitoefenen van de 1e en 

5e bewakingsactiviteit op werkpos-

ten onderworpen aan de wet van 

5 februari 2007 betreffende de 

maritieme beveiliging is een 

"bekwaamheidsattest bewakings-

agent - havenbewaking" nodig
3
.   

 De opleiding bestaat uit 16 les-

uren: 

- kennis van de haven als werk-

omgeving: 6 lesuren 

- security in de haven: 4 lesuren 

- bewaking in de haven: 4 lesuren 

- praktische toepassingen: 2 lesu-

ren
4
. 

De Minister van Binnenlandse za-

ken zal bepalen wanneer de oplei-

ding havenbewaking verplicht 

wordt. Eerst moeten er nog enkele 

stappen gezet worden:  

- Portilog zal de cursus laten op-

stellen door experten, 

- de lesgevers voor vak 1 moeten 

zetelen in het Lokaal Comité 

voor Maritieme Beveiliging en 

de lesgevers voor de andere 

vakken moeten Port Facility 

Security Officers zijn met min-

stens 3 jaar beroepservaring,  

- de experten-werkgroep zal nog 

eens samenkomen bij de FOD 

Mobiliteit in juni 2012, 

- de Commissie opleiding bewa-

king moet de cursus goedkeu-

ren, 

- er moeten nog opleidingsinstel-

lingen vergund worden voor 

deze opleiding, 

- en daarna volgt een overgangs-

termijn van 24 maanden
5
. 

3. Voor de 8e activiteit is er eveneens 

nieuwe opleiding: "bekwaam-

heidsattest bewakingsagent - be-

geleiding van uitzonderlijke voer-

tuigen"
6
. De opleiding telt 72 lesu-

ren
7
. Voor het uitoefenen van de 

8e activiteit is geen algemeen be-

kwaamheidsattest bewaking ver-

eist, net zoals voor operator 

alarmcentrale en erfgoedbewaker. 

 

4.  De bijkomende opleiding "be-

kwaamheidsattest bewakings-

agent - uitgaansmilieu" is verplicht 

voor wie de 5e activiteit uitoefent 

in café- en dansgelegenheden + in 

bars en kansspelinrichtingen
9
. 

5.  Bijscholingen, zowel voor leiding-

gevend personeel als voor bewa-

kingsagenten: 

Regel =  

- Elke aanvraag voor een identifi-

catiekaart voor een bewakings-

agent of voor een leidinggevend 

personeelslid moet begeleid zijn 

met een attest afgeleverd door 

de erkende opleidingsinstelling, 

waaruit blijkt dat de betrokkene 

de bijscholing die voor hem van 

toepassing is, heeft gevolgd. 

- Het bijscholingsattest mag niet 

ouder zijn dan 2 jaar. 

- Opgelet: de identificatiekaart 

moet 6 maanden voor de ver-

valdatum aangevraagd wor-

den
10

.  

Uitzondering =  

Deze regel geldt niet: 

- voor bewakingsagenten die 

minder dan vijf jaar geleden een 

attest bekwamen voor de 

'basisopleiding bewakings-

agent', 

- voor bewakingsagenten die 

minder dan vijf jaar geleden 

enkel en alleen een identifica-

tiekaart aanvragen voor volgen-

de functies 

- operator alarmcentrale  

- erfgoedbewaker 

- begeleider uitzonderlijk ver-

voer 

- voor leidinggevende perso-

neelsleden die minder dan vijf 

jaar geleden een attest bekwa-

men voor 'leidinggevend perso-

neel', naar gelang het geval type 

A of type B. 

 

 

 



Om op dit gunstig aanbod in te gaan 

moet er voldoende belangstelling zijn. 

Bovendien moet er een geschikte lo-

catie gevonden worden. In 2011 kon 

de bijscholing doorgaan bij BASF 

(Antwerpen) en de Nationale Bank 

van België (Brussel).  

Op de vorige pagina leest u wie moet 

bijgeschoold worden en wanneer. 

Komen u en/of de bewakingsagenten 

van uw dienst in aanmerking voor de 

verplichte bijscholing, mail dan voor 

1 mei 2012 naar psa@nbb.be.  Ver-

meld in uw mail hoeveel cursisten u 

wil laten bijscholen. Hebt u een voor-

stel voor een lokaal waar de bijscho-

ling kan doorgaan, laat het ons ook 

weten.   

In 2011 werden 215 bewakingsagen-

ten van 9 interne bewakingsdiensten 

"samen bijgeschoold".  Samen bij-

scholen op maat van de interne bewa-

king was een succes (zie Newsletter 

nr. 3 , pagina 7: “Samen bijscholen: 

een succes”). 

Als er voldoende vraag naar is wordt 

er in 2012 opnieuw "samen bijge-

schoold". Wij vroegen offertes en ont-

vingen volgend aanbod. 

- Bijscholing leidinggevenden (16 

lesuren) - door G4S training servi-

ces 

 In 2011 werd een tarief van 310 

euro + BTW toegepast. Indien er 7 

leidinggevenden gelijktijdig bijge-

schoold worden, zakt de prijs onder 

de 300 euro + BTW per persoon. 

Kunnen er groepen gevormd wor-

den met meer dan 7 deelnemers, 

dan daalt de prijs per cursist nog 

gevoelig. De prijs per groep be-

draagt 1.988 euro + BTW (vanaf de 

16e deelnemer wordt een supple-

ment van 133 euro + BTW  aange-

rekend). In de prijs zijn inbegrepen: 

honoraria lesgevers, de hand-outs 

of syllabi, de retributies voor de 

FOD Binnenlandse zaken en het 

bijscholingsattest. Het leslokaal is 

echter niet inbegrepen in de prijs!  

- Bijscholen bewakingsagenten (8 

lesuren) - door Syntra West 

 In 2011 bedroeg de richtprijs  100 

euro + BTW per bewakingsagent. 

Indien PSA er in slaagt voor een 

sessie minstens 10 bewakingsagen-

ten in te schrijven, bedraagt  de 

prijs 106 euro per bewakingsagent. 

Het gangbare tarief is 160 euro per 

cursist (deze prijzen zijn vrij van 

BTW). Vanaf 14 of 15 deelnemers is 

het groepstarief interessant: 1.400 

euro (tarieven van Syntra West zijn 

vrij van BTW). 

 Naast de prijs is er nog een kilome-

tervergoeding te betalen van 0,35 

euro/km buiten West-Vlaanderen 

en een vervoerkost voor de syllabi. 

Samen bijscholen in 2012 

Historiek PSA 
 

09-12-2002:  oprichtingsvergadering PSA  

04-04-2003: statuten in de bijlagen bij het Staatsblad.  

21-10-2004:  eerste studiedag PSA in VUB 

20-09-2006:  correctie statuten in de bijlagen van het 

Staatsblad 

23-03-2007:  tweede studiedag PSA (+ BVBO) in KUL 

10-09-2007:  PSA is erkende beroepsvereniging –  

 publicatie in Staatsblad 

22-02-2008:  samenwerkingsakkoord PSA-VBA (Vlaamse 

Bedrijfsbeveiliging Associatie) 

01-09-2008: derde studiedag Binnenlandse Zaken + PSA 

+ BVBO in Florival  

27-11-2008: aanpassing statuten in Staatsblad  

01-10-2010: joint meeting PSA + VBA bij Belgacom 

01-04-2011: studienamiddag bij UZ Leuven 

21-06-2011: aanpassing statuten in Staatsblad 

25-11-2011: joint meeting PSA + VBA bij BASF 

26-04-2012: studienamiddag VUB / UZ Brussel—Jette  

Private Security Association (PSA) vzw 

PSA vzw : de partner van de interne bewakingsPSA vzw : de partner van de interne bewakingsPSA vzw : de partner van de interne bewakingsPSA vzw : de partner van de interne bewakings––––    en veiligheidsdiensten  en veiligheidsdiensten  en veiligheidsdiensten  en veiligheidsdiensten   

Maatschappelijke zetel PSA: 

Olympiadenlaan 20 (IPB 400) 

1140 Evere 

Secretariaat PSA: 

telefoon: 02/221.35.74 

gsm:  0474/83.58.15 

e-mail:  psa@nbb.be 

http://www.psavzw.be 
 

ondernemingsnummer 619.920.003 
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Agressie in ziekenhuizen

Donderdag 26 april 2012, van 12u30 tot 16u00 
in het universitair ziekenhuis Brussel te Jette

Doelgroep: Voor PsA-leden en niet-leden 
(met niet-leden worden bedoeld de interne bewakings-

diensten van ziekenhuizen en het ziekenhuismanagement)

stuDienAmiDDAg
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InleIdIng

Hoe agressief en zelfdestructief gedrag van patiënten en derden ethisch en juridisch verant-
woord aanpakken in het spanningsveld tussen “private bewaking— ziekenhuis—politiebeleid?”

Ziekenhuizen (algemene en psychiatrische) worden geconfronteerd met de zeer delicate 
problematiek van agressief en (zelf-)destructief gedrag van patiënten en derden. 

Het gebeurt dat een zorgverstrekker aan een bewakingsagent vraagt om een patiënt op zijn 
kamer te houden, om een vermiste patiënt op te sporen en terug te brengen of om een vorm 
van bijstand te verlenen bij het uitoefenen van een zekere dwang in het kader van medische 
handelingen.  

Maar mag een bewakingsagent wel “zijn sterke arm” lenen om het medisch personeel bij te 
staan?  Wanneer roep je beter de hulp van de politie in? Zijn er andere mogelijkheden?

Een eenduidig antwoord op deze vragen ligt niet voor de hand. Ook de sector zelf is hierover 
niet eensgezind. Er zijn immers zowel medische, juridische als ethisch aspecten verbonden aan 
deze vragen.

Tijdens de studienamiddag gaan wij op zoek naar antwoorden op uw vragen omtrent dit zeer 
gevoelige onderwerp.



3

Programma:

12u30 Onthaal met broodjeslunch, koffie en frisdrank

13u30 - 13u40 Inleiding door mevrouw Arlette Verleyen, 
 Directeur Facilitaire diensten UZ Brussel

13u40 - 14u45 Uiteenzettingen door:
•	 de heer Koen Balcaen, 

 Directeur verpleging UZ Leuven
•	 de heer Emmanuel Auly,

 Interne bewakingsdienst 
 UCL | hôpital Saint-Luc, Bruxelles 
•	 Professor Dr. Paul De Hert, 

 Faculteit recht en criminologie VUB
•	 Hoofdcommissaris Jan Vanhauwere, 

 Politie Leuven

14u45 - 15u05 Koffiepauze

15u05 – 15u50 Paneldebat
•	  Moderator: de heer Patrick Steen,

 Directeur Facility Management VUB
 Panelleden

•	 UZ Brussel
•	 UZ Leuven
•	 Professor Dr. Paul De Hert, VUB
•	 FOD Binnenlandse zaken
•	 Politie
•	 Opleidingsinstelling bewaking

15u50 -  16u00 Conclusies en slottoespraak
 door de heer Gilbert Geudens,
 Voorzitter PSA 

16u10 Netwerkdrink
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PraktIsche InformatIe

Waar? 
Auditorium Kiekens
UZ Brussel Jette, Laarbeekstraat 101, 1090 Brussel 

Wegbeschrijving: zie volgende pagina 
Gratis parking op aanvraag.

Wanneer? 
donderdag 26 april 2012
vanaf 12u30  |  einde ± 16u00
Deelnemen is gratis voor PSA-leden en leidinggevende(n) van de interne 
bewakingsdiensten, en voor facility managers/directieleden van alle ziekenhuizen.

Inschrijven? 
verplicht!
vóór vrijdag 13 april 2012, 12u.
per mail naar psa@nbb.be
Vermeld a.u.b. uw voornaam, naam, het ziekenhuis 
(of instelling/ bestuur/onderneming) en uw functie 
Deel mee of u parkeerplaats wenst.

Bevestiging?
U ontvangt bevestiging van uw inschrijving per mail.

taal? 
Nederlands en Frans

uiteenzettingen en panel N en F
•	 ieder spreekt eigen taal
•	 projectie presentaties in N en F
•	 info + newsletter in N en F
•	 geen simultaanvertaling
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WegBeschrIjvIng. hoe BereIk je het uz Brussel?
 

met de wagen:
Grote ring Brussel (RO) afrit 9
UZ Brussel, ingang zone F, parking 2 of 1
Uw ticket kan omgeruild worden op het congres bij de inschrijving.

u komt met het openbaar vervoer?
Ga naar website 
http://www.uzbrussel.be
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Interne BeWakIngsdIenst  ➡  lId Worden van Psa ?

Psa vzw maatschappelijke zetel Psa: 
Olympiadenlaan 20 (IPB 400) 1140 Evere 

Secretariaat PSA
telefoon: 02 221 35 74 
gsm: 0474 83 58 15
e mail: psa@nbb.be 

ondernemingsnummer 619.920.003 

Bent u leidinggevende van een interne bewakingsdienst? 
Wenst u lid te worden van Psa?  
meer info en voorwaarden?
Surf naar http://www.psavzw.be en klik op ‘Memberschip’ 
Om lid te worden mail naar psa@nbb.be en betaal jaarlijks lidgeld  =  € 150,-



Hoe agressief en zelfdestructief gedrag van patiënten ethisch en juridisch 

verantwoord aanpakken in het  spanningsveld  tussen private bewaking— 

ziekenhuis—politiebeleid ? 

Ziekenhuizen (algemene en psychiatrische) worden geconfronteerd met de delicate 

problematiek van agressief en (zelf-)destructief gedrag van patiënten.  

Het kan wel gebeuren dat een arts aan een bewakingsagent vraagt om een patiënt op zijn 

kamer te houden, om een vermiste patiënt op te sporen en terug te brengen of om een vorm 

van bijstand te verlenen bij het uitoefenen van een zekere dwang in het kader van medische 

handelingen.  

Maar mag een bewakingsagent wel “zijn sterke arm” lenen om het medische personeel bij te 

staan? Wanneer roep je beter de hulp van de Politie in? Zijn er andere mogelijkheden? 

Een eenduidig antwoord op deze vragen ligt niet voor de hand. Ook de sector zelf is hierover 

niet eensgezind. Er zijn immers medische, juridische als ethisch aspecten verbonden aan deze 

vragen. 

Dit actuele onderwerp werd behandeld op donderdag 26 april 2012, tijdens een 

studienamiddag in UZ Brussel. De studienamiddag was een initiatief van Private Security 

Association vzw (PSA), de vereniging van de interne bewakingsdiensten en de 

veiligheidsdiensten, in samenwerking met het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. PSA 

telt momenteel onder haar leden een 24-tal ziekenhuizen met een interne bewakingsdienst. 

Daarnaast waren ook de universitaire -, de algemene - en de psychiatrische ziekenhuizen 

uitgenodigd die geen lid waren van PSA. Ongeveer 60 ziekenhuizen uit het ganse land waren 

op de studienamiddag aanwezig.  

De belangstelling voor de beheersing van agressie - en meer algemeen - voor het voorkomen en 

bestrijden van ziekenhuiscriminaliteit is niet nieuw. In haar welkomstwoord wees mevrouw Arlette 

Verleyen, directeur facilitaire diensten UZ Brussel, er op dat er in de voorbije jaren veel aandacht 

ging naar preventie om van ziekenhuizen een veilige en zorgzame (werk) omgeving te maken.   

Vooral in stedelijke omgevingen met hogere criminaliteitscijfers zijn extra maatregelen zoals 

camerabewaking en toegangscontrole onmisbaar. 

Volgende initiatieven werden genomen: 

2004: Provincie West-Vlaanderen = “Werken aan een veilig ziekenhuis” 

2006: verspreiding handboek “Geïntegreerde criminaliteitspreventie in ziekenhuizen” 

Ook in 2006: campagne “Geef diefstal geen kans” –  laat geen waardevolle voorwerpen 

onbeheerd achter 

2007: Provincie Limburg: lespakket “preventie ziekenhuiscriminaliteit” 

Sinds 2007 kunnen de ziekenhuizen bewakingsagenten aanwerven die federaal worden 

gefinancierd. In 2008 en 2009 werd een startbaan aangeboden aan iets meer dan 400 



zogenaamde 'ziekenhuisstewards'.  Deze bewakingsagenten zijn tewerk gesteld bij ongeveer 

80 interne bewakingsdiensten.  

En eveneens in 2007: de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Volksgezondheid richten een 

nationale werkgroep ziekenhuiscriminaliteit op en er wordt een Federaal Netwerk “Veiligheid 

en criminaliteitspreventie in ziekenhuizen” gevormd. Dit netwerk van 

veiligheidsverantwoordelijken in ziekenhuizen zorgt voor de uitwisseling van kennis en goede 

praktijken . 

Er volgen informatievergaderingen op 8 mei 2008 en 5 maart 2009. 

In 2009 start de campagne 'Hou het hoofd koel. Dat werkt verfrissend' – Stop agressie in 

ziekenhuizen. Het doel was enerzijds een reflectie op gang brengen en anderzijds de 

ziekenhuizen ondersteunen bij het ontwikkelen van een preventiestrategie.  

Na deze laatste campagne werd het wat stil rond de werkgroep ziekenhuiscriminaliteit en het 

Federaal Netwerk.  

Door het succes van de studienamiddag en de bijhorende media aandacht werd een parlementaire 

vraag gesteld in de commissie volksgezondheid door mevrouw Reinilde Van Moer en mevrouw 

Liesbeth Van der Auwera aan de bevoegde ministers. In het antwoord van minister Onkelinx werd 

bevestigd dat er in het najaar van 2012 opnieuw een enquête (monitor ziekenhuiscriminaliteit) bij de 

Belgische ziekenhuizen zal afgenomen worden waarin men zal peilen naar verschillende 

verschijningsvormen van geweld in ziekenhuizen en de mate waarin deze voorkomen. Ook naar de 

preventieve maatregelen die ziekenhuizen nemen zal gepeild worden. 

Uit de ziekenhuismonitor 2010 blijkt dat elk ziekenhuis gemiddeld eens per week wordt 

geconfronteerd met fysieke agressie. Slechts 3% van deze agressies worden geverbaliseerd.   

Tegelijk werd ook vastgesteld dat 

- circa 79 percent van de ziekenhuizen over een security manager beschikt, 

- 81 percent van de ziekenhuizen bewakingsagenten tewerk stelt (voornamelijk in een interne 

bewakingsdienst - zoals ook in UZ Brussel, waar de studienamiddag doorging),  

- en deze ziekenhuizen akkoorden hebben afgesloten met de politie voor snelle interventie en 

uitwisseling van informatie. 

Tegelijk groeit er in talrijke ziekenhuizen een praktijk bij artsen en verpleegkundigen om bij agressie 

en in kritieke situaties de bijstand van de bewakingsagenten te vragen.   

 

We mogen echter concluderen dat de monitor geen correcte weergave van de realiteit is.  Veel 

incidenten worden niet geregistreerd omdat er geen specifiek registratiesysteem is waar alle 

ziekenhuizen de incidenten op dezelfde manier kunnen ingeven en classificeren.  

Ook worden niet alle incidenten gemeld door verpleegkundigen. Verpleegkundigen die vaker te 

maken krijgen met agressie op de werkvloer, omdat zij nauwere contacten hebben met patiënten en 

bezoekers, willen dit niet altijd melden daar zij schrik hebben om klacht neer te leggen in eigen naam 

of omdat zij regelmatig met al dan niet ernstige agressie in contact komen en dit eigen vinden aan de 



job.  

 

Nochtans is registratie erg belangrijk zodat de overheid en ook ziekenhuismanagers de omvang van 

het probleem kunnen erkennen. Personeelsleden uit de zorgsector die vaak met verbale agressie te 

maken krijgen, zouden nl. een hoger ziekteverzuim hebben en minder voldoening vinden in hun werk 

wat misschien ook een invloed kan hebben op het presteren van personeelsleden en de zorg voor de 

patiënt in het algemeen.  

In zijn inleiding ging Gilbert Geudens, voorzitter van PSA, verder in op de agressieproblematiek. 

Er wordt doorgaans een onderscheid gemaakt tussen 3 types agressies. 

- Frustratieagressie. Deze agressie wordt uitgelokt door omstandigheden, de dader is 

emotioneel en heeft zich niet onder controle. 

- Instrumentele agressie. De dader gaat doelbewust en weloverwogen te werk, het 

toebrengen van schade en pijn is middel om een doel te bereiken. 

- En pathologische agressie. Dit is uiting van een bepaald ziektebeeld of een chemisch of 

neurologisch falen, het is blind gedrag, dat zich tegen niets of niemand in het bijzonder richt. 

De dader is zich ook weinig of niet bewust van wat hij doet en het slachtoffer is op het 

verkeerde moment op de verkeerde plaats. 

Waar frustratie - en instrumentele agressie fenomenen zijn welke overal in de samenleving worden 

aangetroffen, is pathologische agressie vooral een probleem voor ziekenhuizen. Denk bij voorbeeld 

aan dementerenden, psychiatrische patiënten en patiënten met ontwenningsverschijnselen, wiens 

agressief of zelf-destructief gedrag veel schade toebrengen aan de patiënt zelf en aan het personeel 

dat instaat voor de zorg. 

 

Tijdens de studienamiddag ging de aandacht hoofdzakelijk naar pathologische agressie. 

 

Gilbert Geudens, voorzitter van PSA, vroeg zich af of het niet vanzelfsprekend is dat een arts of 

verpleegkundige een bewakingsagent oproept en bijstand vraagt om – bij voorbeeld: 

- een verwarde patiënt op zijn kamer te houden om te beletten dat hij wegloopt ?  

- een vermiste patiënt op te sporen en desnoods met dwang terug naar zijn kamer te brengen ? 

- bijstand te verlenen bij de neutralisatie, de fixatie of de sedatie van een zieke patiënt ? 

 

In tegenstelling tot wat wel eens wordt gedacht of verondersteld, is de interventie van een 

bewakingsagent echter niet zomaar vanzelfsprekend.  

Een bewakingsagent mag immers, net zoals een burger, geen dwang uitoefenen. Het gebruik van 

legitiem geweld is een monopolie van de politie. In de voorgaande voorbeelden kan de 

bewakingsagent de wettige verdediging ook niet inroepen als rechtvaardigingsgrond. Een 

bewakingsagent mag evenmin medische handelingen stellen, waarbinnen een zeker gebruik van 

dwang wel is toegestaan.  

Gilbert Geudens, voorzitter van PSA, erkende dat er zowel medische, juridische als morele aspecten 

verbonden zijn aan het gebruik van dwang in het kader van medische handelingen. Iedereen vindt 

het evident dat een patiënt recht heeft op fysieke integriteit. En elk mens gaat uiteraard akkoord met 



het beginsel dat, in de relatie tussen zorgverlener en patiënt, dit recht slechts mag geschonden 

worden met toestemming van de patiënt.  

Anderen wijzen er op dat de interne bewakingsagent een arbeidsrelatie heeft met het ziekenhuis, 

waaraan ook de artsen en de verpleegkundigen zijn verbonden. Is het dan niet denkbaar dat, in deze 

hiërarchische relatie, de bewakingsagent bepaalde handelingen mag stellen onder leiding en toezicht 

van het medisch personeel? Uiteraard pleit niemand er voor dat een bewakingsagent zelf het 

initiatief neemt om dwang uit te oefenen. Om de vraag treffend te verwoorden, wordt het beeld 

gebruikt van de “sterke arm”. De vraag, welke tijdens de studienamiddag werd gesteld, is: mag de 

bewakingsagent van het ziekenhuis zijn "sterke arm" lenen om het medisch personeel bij te staan?  

Als de bewakingsagent dit niet mag, wie dan wel? De “arm der wet” mag inderdaad wel dwang 

uitoefenen. Heeft de bewakingsagent tijdens zijn verplichte opleiding immers niet geleerd dat hij, bij 

dreigend gevaar, de politie moet oproepen? Inderdaad, maar is dit wel de oplossing als wij de drie 

genoemde voorbeelden voor ogen gehouden? Wordt de arts, de verpleegkundige en de patiënt 

geholpen met een interventie in blauw uniform? En zo ja, welke afspraken worden dan best gemaakt 

tussen ziekenhuis en politie?  

Om in deze uiterst gevoelige problematiek een zorgvuldig en evenwichtig antwoord te formuleren 

had de FOD Binnenlandse Zaken de intentie om dit jaar een opdracht uit te schrijven voor een 

wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling was een advies te vragen aan deskundigen in o.a. 

medisch recht, patiëntenrechten, ethiek en ook aan de mensen uit de praktijk. Om budgettaire 

redenen werd deze onderzoeksopdracht uitgesteld naar 2013. Private Security Association (PSA) vzw 

geeft geen kritiek op dit uitstel. In plaats van hierover te klagen, nodigt voorzitter Gilbert Geudens de 

ziekenhuizen uit om een open gesprek te voeren over deze kwestie.  

De studienamiddag bestond uit 2 delen. In het eerste deel kwamen 4 sprekers aan het woord. Na de 

pauze was er een paneldebat.  

De eerste spreker was de heer Koen Balcaen,  directeur verpleging UZ Leuven. 

De heer Balcaen verwees naar Britse en Australische studies die aantonen dat verpleegkundigen een 

hoog risico lopen om slachtoffer te worden van agressie. De impact van deze agressies op het 

personeel is zeer groot. Aandachtspunten zijn het herkennen van een posttraumatische 

stressstoornis (PTSS) en een gestructureerde slachtofferhulp met opvolging. De heer Balcaen wees 

op problemen als onderregistraties en het hanteren van definities. Omdat elke interventie van een 

interne bewakingsagent nauwkeurig wordt geregistreerd beschikt UZ Leuven over betrouwbare 

cijfers wat fysieke agressie betreft. Hieruit blijkt dat het aantal incidenten met fysieke agressie 

exponentieel groeit. Bij verbale agressies wordt er minder consequent geregistreerd omdat 

zorgverleners het verbaal agressief gedrag soms als onvermijdelijk en aanvaardbaar beschouwen en 

daarom geen hulp inroepen en er evenmin aangifte van doen. UZ Leuven beschikt over een 

expertenteam dat agressiemeldingen continu opvolgt, adviezen formuleert op vlak van preventie en 

aanpak en de slachtofferhulp evalueert. De strategie m.b.t. agressie werd in volgend schema 

uiteengezet: 



 

De heer Balcaen komt tot het besluit dat er een gevaar is van onderschatting (zowel aantal 

incidenten als impact ervan), dat de nadruk ligt op preventie, training en hulpmiddelen, maar dat 

uiteraard ook de interne bewaking een expliciete rol moet vervullen in het voorkomen van en 

omgaan met agressie. 

De heer Emmanuel Auly, hoofd van de interne bewakingsdienst van het hôpital Saint-Luc Bruxelles, 

kwam als tweede aan het woord. 

De heer Auly gaf een overzicht van onveiligheidsfenomenen in ziekenhuizen. Hij noemde o.a. fysieke 

en verbale agressie, diefstal in kamers en burelen, beschadiging en vandalisme. Hij maakte in de 

cijfers een onderscheid tussen agressie met en agressie zonder gevolgen. De oorzaken van 

onveiligheid zijn in de tijd geëvolueerd: voor 1990 was vooral invloed van medicatie en zelfmoord 

een probleem, tussen 1990 en 2000 was verslaving veelal de aanleiding en na 2000 vormen  

psychiatrische stoornissen en een geriatrisch ziektebeeld vaker een probleem. 

De politie neemt geen enkel risico meer bij aanhoudingen. Van zodra een medisch probleem wordt 

vermoed, zal de aangehouden (en mogelijks gevaarlijke) persoon naar een ziekenhuis worden 

gebracht. Bovendien dragen cultuur- en taalproblemen en de houding van de patiënt ook bij tot 

onveiligheid. De heer Auly wijst op de 3 taken van zijn interne bewakingsdienst: preventie - bijstand 

en interventie. Hij eindigt zijn betoog met de vraag of, voor bewakingsagenten, de wet van 10 april 

1990 op de private en bijzondere veiligheid wel verenigbaar is met de vraag om bijstand en 

interventie van zorgverstrekkers. De heer Auly stelde een aantal pertinente vragen. Welke 

bewakingsactiviteit wordt uitgeoefend? Wat met gebruik van dwang? Is er geen sprake van 

onwettige vrijheidsberoving? Kan een interventie beschouwd worden als hulp aan personen in nood? 

Worden er medische handelingen gesteld? Wie is aansprakelijk als er door een fout schade ontstaat? 

Hij sluit af met de bedenking dat de wet van 10 pril 1990 misschien moet aangepast worden. Er kan 

ook onderzocht worden of een juridisch kader 'sui generis' beter geschikt is.      

De heer Ronny Saelens, onderzoeker aan de faculteit recht en criminologie van de VUB, ging in op 

de vragen die de voorgaande spreker had gesteld. 



De bewakingsactiviteiten, waarvan sprake in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid zijn: 

 toezicht op en bescherming van goederen 

 toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid. 

De heer Saelens herinnerde aan de uitgangspunten van bewaking: 

1. waarnemen en rapporteren, 

2. geen dwang, behalve bij uitoefening vattingsrecht, 

3. hulp en bijstand bieden aan personen in gevaar, 

4. medewerkingsplicht t.o.v. politie en parket. 

Het vattingsrecht (burgerarrest) is onderworpen aan strikte voorwaarden: 

 wanbedrijf of misdaad: diefstal, mishandeling, doodslag (of poging tot) 

 zelf op heterdaad betrappen 

 onmiddellijk aangifte aan de politie 

 dwang is toegestaan, mits proportioneel en subsidiair 

Op de vraag "mag de bewakingsagent aan artsen en verpleegkundigen een sterke arm verlenen bij 

agressief en (zelf-)destructief gedrag van patiënten" is er geen pasklaar antwoord. Het is duidelijk dat 

een bewakingsagent niet is opgeleid om bijvoorbeeld hulp te bieden bij het fixeren van een patiënt. 

Dergelijke handeling valt buiten de toepassing van de wet private veiligheid. Patiëntenrechten 

beheersen de relatie tussen patiënt en zorgverlener. De bewakingsagent staat buiten deze relatie. 

Kan een bewakingsagent beroep doen op het vattingsrecht en op de plicht om bijstand te verlenen 

aan personen in nood? Dit hangt af van de precieze omstandigheden - maar er werd wel de 

bedenking aan toegevoegd dat het vattingsrecht een recht is terwijl de bijstand aan personen in 

nood een plicht is.  

 

Commissaris Hans Gooris en ziekenhuisinspecteur Rudi Mallaerts van de Politie Leuven gingen 

dieper in op de samenwerking tussen de interne bewakingsdienst van UZ Leuven en de lokale politie 

Leuven. Hij begon met de vaststelling dat de politie weinig oproepen ontvangt om tussen te komen 

bij agressie in ziekenhuizen. Een rondvraag bij politie in Antwerpen, Gent en Brussel wees uit dat er 

geen specifieke registraties zijn rond dit fenomeen. Het 'darknumber' is zeer groot.  

Een doelgroepinspecteur van de Politie Leuven vertoeft dagelijks op de campussen van UZ Leuven. 

Zijn kantoor is gevestigd naast de spoedafdeling. Door zijn aanwezigheid steeg de 

aangiftebereidheid. Aangiftes worden sneller verwerkt en het slachtoffer wordt sneller geholpen. De 

ziekenhuisinspecteur overlegt meermaals per week met de verantwoordelijke van de interne 

bewakingsdienst. Er wordt uitgegaan van 2 invalshoeken: de medische en politionele.  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen oproepen "extra muros" en "intra muros". Voor extra 

muros verwijst de Politie naar de Ministeriële omzendbrief van 18 mei 2009 betreffende het 

doorgeven van oproepen en informatie van HC100 naar CIC101 bij monodisciplinaire medische 

oproepen, met als doel de naleving van het medisch beroepsgeheim (BS 13 juli 2010). Daarnaast zijn 

er specifieke afspraken tussen UZ en Politie over dringende politionele tussenkomst en oriënteren 

van patrouilles. 



Voor intra muros oordeelt UZ Leuven op basis van de status van de agressor of de politie wordt 

opgeroepen. Er zijn twee types interventies mogelijk 

1. de politie neemt zo vlug mogelijk over, 

2. de politie komt zo vlug mogelijk ter plaatse, maar blijft stand-by op een afgesproken plaats. 

Voor het laatstgenoemde type interventie wordt er telkens nauw overlegd tussen de interne 

bewaking en de politie. 

 

De politie besluit dat er tussen de interne bewaking UZ Leuven en politiemensen een wederzijds 

begrip en respect is voor elkaars referentiekader. Een volgehouden dialoog staat garant voor een 

uitstekende samenwerking. 

 

Na een korte pauze volgde een panelgesprek van ongeveer een uur, waaraan naast de sprekers ook 

de FOD Binnenlandse Zaken en een jurist van een opleidingsinstelling bewaking deelnamen.  

Patrick Steen, directeur Facility Management van de Vrije Universiteit Brussel, was de moderator 

van het debat. 

Op de vraag of een  bewakingsagent 'zijn sterke arm' mag lenen om het medisch personeel bij te 

staan o.m. in geval van agressief en (zelf-)destructief gedrag van patiënten, werden de grenzen van 

het strafrecht verkend.   

 

Volgende mogelijkheden kwamen aan bod: 

 wettige verdediging (art. 416 strafwet) - noodweer onder strikte voorwaarden: 1/ ogenblikkelijke 

noodzaak (aanval is ernstig, actueel, plots, onverwachts) 2/ aanval is wederrechtelijk 3/ 

evenredigheid tussen aanval en verdediging 4/ enkel bij aanval op personen; 

 vattingsrecht voor particulieren (burgerarrest, zoals beschreven in art 1, 3° wet 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis en reeds behandeld in de uiteenzetting van de heer 

Saelens); 

 verplichting om bijstand te verlenen aan personen in nood (art. 422 strafwet) met de opmerking 

dat niet-handelen strafbaar is, tenzij men door te handelen zelf in gevaar komt; 

 noodtoestand als rechtvaardiginggrond of schuldopheffingsgrond = nood breekt wet: de strafwet 

wordt overtreden met doel een recht te beschermen dat een hogere waarde heeft dan het recht 

dat door de wet wordt beschermd (bvb. recht op leven); 

 moreel element van misdrijf (het kwaadwillig opzet) ontbreekt: de schuld aan een misdrijf vereist 

de wetenschap dat een misdrijf wordt gepleegd + 'geen straf zonder schuld'. 

 

Aan elk van de mogelijke rechtsgronden om "een sterke arm te verlenen" zijn voorwaarden en 

beperkingen verbonden. Loopt een bewakingsagent dan niet het risico om, bij de uitoefening van 

bijstand of interventies in ziekenhuizen, te goeder trouw de grens van het wettelijke te 

overschrijden? Inderdaad, maar de FOD Binnenlandse Zaken, Directie Private Veiligheid, heeft tot op 

heden nog geen klacht ontvangen tegen een bewakingsagent van een ziekenhuis. Ook blijkt dat de 

politie de situatie in ziekenhuizen goed kent en met billijkheid oordeelt over het optreden van een 

bewakingsagent in moeilijke situaties. 

 

De studienamiddag eindigde met een oproep aan de overheid om werk te maken van de 

voorgenomen analyse van de bewakingsopdrachten in een ziekenhuis. De projectfiche van deze 



onderzoeksopdracht van de FOD Binnenlandse Zaken was gevoegd in de map, welke alle deelnemers 

hebben ontvangen. Private Security Association (PSA) vzw, haar leden en de ziekenhuizen in het 

algemeen zullen hun volledige medewerking verlenen aan dit onderzoek. 

 

Heidi Bossier, interne bewaking UZ Brussel 

Marc Deneyer, interne bewaking UZ Leuven 

werkende PSA-leden   

 

    

   


