KONINKLIJK BESLUIT OPLEIDINGEN
Bewakingssector

Versie juni 2018 – update 6

Opleidingen bewakingssector
Update 6

Het nieuwe Koninklijk Besluit inzake opleidingen is een zeer belangrijk besluit, gezien het naast de
bewakingsactiviteiten omschreven in de wet, de verschillende bewakingsfuncties omschrijft en aangeeft aan welke
opleidings-en testvereisten moet worden voldaan vooraleer men deze functies kan uitoefenen.
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1 OVER WELKE OPLEIDINGEN DIENT MEN TE BESCHIKKEN?
In de wet worden de personen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen reeds in verschillende categoriën
onderverdeeld en wordt bepaald of er aan deze categorieën opleidingsvoorwaarden en voorwaarden inzake
ervaring worden opgelegd.

1

2

De specifieke opleidingsvoorwaarden en testvoorwaarden die worden opgelegd, worden hieronder per categorie
besproken. Deze voorwaarden zullen sterk afhangen van de activiteiten die men uitoefent en de specifieke
functie die wordt uitgeoefend binnen deze categorieën. De voorwaarden zullen specifiek aangeven over welke
(bekwaamheids)attesten men dient te beschikken. De specifieke opleidingsprogramma’s die gevolgd moeten
worden om deze attesten te behalen worden afzonderlijk opgelijst.
Voor alle duidelijkheid dienen we een onderscheid te maken tussen de verschillende categorieën van personen
die door de wet worden onderscheiden (deze bepalen aan welke persoonsvoorwaarden iemand moet voldoen), de
verschillende bewakingsactiviteiten (die voornamelijk een impact hebben op de vergunningen die vereist zijn
alvorens men deze activiteiten kan aanbieden) en de verschillende functies binnen de bewakingssector (die
voornamelijk zullen bepalen aan welke opleidingsvereisten men moet voldoen).

1

Art. 27 Koninklijk Besluit betreffende de vereisten inzake beroepsopleiding, -ervaring en – bekwaamheid en inzake het
psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende, uitvoerende of commerciële functie in een
bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of opleidingsinstelling en de organisatie ervan (verder K.B. Opleidingen)
2
Art. 58-63 K.B. Opleidingen
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Werkelijke leiding

1.1

De personen die de werkelijke leiding hebben binnen een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst zijn
de ‘bedrijfsleider van een onderneming en alle personen met een gezagsfunctie die aan de uitoefening van
activiteiten bedoeld in de wet verbonden is’. Concreet zijn dit de personen die de mogelijkheid hebben
bewakingsagenten of hun leidinggevenden aan te sturen.
Concreet wordt deze categorie van personen onderverdeeld in drie verschillende functies:
1.

Strategisch leidinggevende: het leidinggevend personeel dat ofwel:
o

de leiding heeft over het geheel van de bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst;

o

gezag uitoefent over alle bewakings- of veiligheidsagenten van de bewakingsonderneming of
interne bewakingsdienst;

o

gezag uitoefent over andere strategisch of operationeel leidinggevenden van de
bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst.

2.

Operationeel leidinggevende: leidinggevend personeelslid dat gezag uitoefent over meer dan 15
bewakingsagenten zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende;

3.

Meewerkend leidinggevende: personeelslid dat gezag uitoefent over maximum 15 bewakingsagenten
zonder dat dit verantwoordelijkheden inhoudt van een strategisch leidinggevende.
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Vervolgens dienen we na te gaan over welke bekwaamheidsattesten men dient te beschikken om deze functies te
mogen uitvoeren. Hieronder een overzicht:

1.2 Commercieel vertegenwoordiger
Voor de categorie van de groep die de commerciële relaties verzorgt, is er slechts één functie, de ‘commercieel
vertegenwoordiger’. De commercieel vertegenwoordiger dient te beschikken over volgende opleidingsattesten:
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1.3 Bewakingsagenten
Naast de verschillende bewakingsactiviteiten die samenlopen met een specifieke bewakingsfunctie, worden een
aantal bijkomende bewakingsfuncties geïntroduceerd die specifieke opleidingsinspanningen vergen en dus
specifieke toelichting vereisen. Het globale overzicht van de te behalen (bekwaamheids)attesten is onderaan dit
onderdeel raadpleegbaar.

1.3.1

Bewaking nucleaire sites

Bewaking op nucleaire sites betreft het uivoeren van bepaalde bewakingstaken op werkposten die een nucleaire
site uitmaken. Specifiek aanziet men nucleaire sites als:


alle nucleaire installaties , dus installaties waar kernmateriaal wordt geproduceerd, gebruikt en
4
opgeslagen ;



de nucleaire vervoerbedrijven (bedrijf voor het vervoer van kernmateriaal ) met inbegrip van de tijdelijke
6
opslagruimtes .

3

5

Ziekenhuizen waar bijvoorbeeld bepaalde nucleaire materialen zoals radioactieve isotopen in bewaring zijn voor
gebruik in het kader van nucleaire geneeskunde in de diagnose en behandeling van bepaalde ziektes vallen niet
onder de definitie van een nucleaire site.
Wanneer men dient te beschikken over het bekwaamheidsattest inzake ‘bewaking nucleaire sites’ kan hieronder
teruggevonden worden. Merk op dat men niet voor alle activeiten over dit attest dient te beschikken. W anneer men
bijvoorbeeld exclusief de activiteit bescherming van personen uitoefent op een werkpost die een nucleaire site
uitmaakt, dient men niet over het attest te beschikken. Ook wanneer een alarmcentrale alarmen ontvangt vanop
een nucleaire site, dienen de operatoren van deze alarmcentrale niet over dit attest te beschikken.

3

Art. 1 14° K.B. Opleidingen
Art. 1bis Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (B.S. 29 juli 1994)
5
Art. 1 Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties (B.S.
8 november 2011)
6
Art. 5 Koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de fysieke beveiliging van het kernmateriaal en de nucleaire installaties (B.S.
8 november 2011)
4
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1.3.2

Havenbewaking

Havenbewaking betreft het uivoeren van bepaalde bewakingstaken op werkposten die een havenfaciliteit
uitmaken. Specifiek aanziet men een havenfaciliteit als ‘een locatie waar het schip/haven raakvlak plaatsvindt;
7
daartoe behoren in voorkomende gevallen ankergebieden, ligplaatsen en aanvaarroutes vanuit zee’ .
Wanneer men dient te beschikken over het bekwaamheidsattest inzake ‘havenbewaking’ kan hieronder
teruggevonden worden. Merk op dat men niet voor alle activeiten over dit attest dient te beschikken. Wanneer men
bijvoorbeeld exclusief de activiteit ‘evenementenbewaking’ uitvoert op een havenfaciliteit, dient men niet over het
‘bekwaamheidsattest havenbewaking’ te beschikken.

7

Art. 5 6° Wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging (B.S. 27 april 2007)
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1.3.3

Operator alarmcentrale particuliere eCall

Naast de klassieke operator van een alarmcentrale, bestaat er een functie als ‘operator alarmcentrale particuliere
eCall’. De oproepcentrale particuliere eCall wordt omschreven als ‘de particuliere ITS-dienstaanbieder die de
particuliere eCall verwerkt en die hiervoor een vergunning heeft bekomen van de minister van Binnenlandse Zaken
teneinde op basis van de minimumreeks van gegevens de situatie en de ernst van het incident die de particuliere
8
eCall heeft veroorzaakt te evalueren op basis van de regels vastgelegd overeenkomstig de wet’ .
Indien men binnen de alarmcentrale particuliere eCalls beheert, dient men bovenop het attest ‘operator
alarmcentrale’ bijkomend houder te zijn van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale
particuliere eCall’.
Voor zover deze activiteit zich beperkt tot het beheer van pariculiere eCalls volstaat het om enkel houder te zijn van
het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – operator alarmcentrale particuliere eCall’.

1.3.1

Telebewaking

Gezien de groei van het gebruik van bewakingscamera’s en de inzet van bewakingsagenten om deze beelden te
bekijken en te analyseren, heeft men ervoor gekozen dit als een afzonderlijke bewakingsfunctie te omschrijven.
Concreet voert men deze functie uit zodra de bewakingsagent tijdens het uitoefenen van zijn functie, hoofdzakelijk
9
de opdracht heeft om beelden van bewakingscamera’s te bekijken en/of de camerasystemen te bedienen .
In tegenstelling tot de hierboven beschreven functies, doet het hier niet ter zake welke activiteit de
bewakingsagent uitoefent. Deze functie is immers niet gelinkt aan één of meerdere activiteiten. Zo maakt
het niet uit of hij deze beelden bekijkt om goederen te surveilleren vanop de site waar de goederen zich
bevinden, of omdat hij het gedrag van personen controleert bij een massa-evenement, of het een operator
van een alarmcentrale betreft die virtuele rondes loopt door middel van bewakingscamera‟s. Zodra iemand
vanuit zijn bewakingsfunctie voornamelijk camerabeelden bekijkt, dient hij over het „bekwaamheidsattest
bewakingsagent – telebewaking‟ te beschikken.

1.3.2

Analyse beelden rötgenstraling

Al lange tijd voeren bewakingsagenten controles uit met behulp van de zogenaamde ‘x-ray’ toestellen. Deze
praktijk wordt nu ook gevaloriseerd als afzonderlijke bewakingsfunctie, omschreven als het ‘interpreteren van
beelden van apparaten die door middel van röntgenstralen goederen en de inhoud ervan tot beelden verwerken
10
om gevaarlijke voorwerpen of stoffen te detecteren’ .
Net als de functie ‘telebewaking’, is de analyse van x-ray beelden niet gekoppeld aan één of meerdere
bewakingsactiviteiten.
Een sector waar veel gebruik gemaakt wordt van dergelijke analyses is de luchtvaart. De luchtvaartsector wordt
echter reeds streng gecontroleerd en geregeld door een Europese regelgeving. Daarom heeft de wetgever beslist
het attest ‘bewakingsagent- analyse x-ray beelden’ niet te verplichten indien de bewakingsagent deze
activiteiten, al dan niet tegelijkertijd, uitoefent binnen een luchthaven en voldoet aan de daar van toepassing
11
zijnde Europese regels .
Opgelet, gezien het analyseren van dergelijke beelden sterke technische competenties en kennis vereist en de
impact op de objectieve veiligheid van de bewaakte plaats enorm beïnvloed wordt door de competenties van de
individuele agent, werd beslist dat het attest bewakingsagent- analyse x-ray beelden bij uitvoering van deze functie
maximaal één jaar oud mag zijn. Belangrijk te vermelden dat het behalen van dit attest enkel afhankelijk is van het
succesvol afleggen van een test en niet gekoppeld is aan een verplichte opleiding.

8

Art. 1 12° K.B. Opleidingen
Art. 1 13° K.B. Opleidingen
Art. 6 17° K.B. Opleidingen
11
Verordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de
tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchthaven
9

10
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1.3.3

Gewapende opdrachten

Wat het uitvoeren van gewapende opdrachten betreft, verloopt het proces in twee tijden. Alvorens gewapende te
kunnen werken, dient men op opleidingsvlak te beschikken over het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent –
12
gewapende opdrachten’ . Daarnaast dient men het ‘attest- schiettest bewakingsagent’ te beschikken waaruit
blijkt dat de betrokkene met goed gevolg en ononderbroken om de zes maanden een schiettest heeft
afgelegd met een wapen waarvan de aard, het model en het type overeenstemmen met het wapen dat bij de
uitvoering van de activiteiten gebruikt wordt en waarvoor hij beschikt over het ‘bekwaamheidsattest
bewakingsagent – gewapende opdrachten’ of het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – aanpassingsopleiding
gewapende opdrachten’.

12

Art. 6 15° K.B. Opleidingen
SERIS Academy – SBD nv/sa
Telecomlaan 8b - B-1831 Diegem - T +32 (0)2 745 37 11 - F +32 (0)2 705 62 65 - information.academy@seris.be - www.seris.be
SBD nv/sa : Erkende opleidingsschool door Ministerie van Binnenlandse Zaken / Organisme de formation reconnu par le Ministère de l’intérieur
© Copyright SBD nv/sa

10/28

Opleidingen bewakingssector
Update 6

SERIS Academy – SBD nv/sa
Telecomlaan 8b - B-1831 Diegem - T +32 (0)2 745 37 11 - F +32 (0)2 705 62 65 - information.academy@seris.be - www.seris.be
SBD nv/sa : Erkende opleidingsschool door Ministerie van Binnenlandse Zaken / Organisme de formation reconnu par le Ministère de l’intérieur
© Copyright SBD nv/sa

11/28

Opleidingen bewakingssector
Update 6

1.4 Bijscholingen
Gezien de regelgeving dermate snel wijzigt en zowel het leidinggevend personeel als het uitvoerend personeel op
de hoogte moet zijn van deze veranderingen, acht de wetgever het noodzakelijk bij de aanvraag van een
identificatiekaart na te gaan of de deelnemer beschikt over de nodige actuele kennis van de regelgeving die
betrekking heeft op de private veiligheid.
Om dit te kunnen aantonen dient het leidinggevend personeel (enkel de strategische en operationele
13
leidinggevenden) bij aanvraag van de identificatiekaart te beschikken over een :


‘Bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat of;
o
o
o

‘Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging).

Om dit te kunnen aantonen dienen de meewerkende leidinggevenden bij aanvraag van de identificatiekaart te
14
beschikken over een :


‘Bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat of;



‘Bijscholingsattest bewakingsagent’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag van
een identificatiekaart voorafgaat of;
o
o
o
o
o
o
o

‘Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – beveiligd vervoer’(bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale’(bekomen in de periode van vijf
jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging).

Om dit te kunnen aantonen dient de commercieel vertegenwoordiger bij aanvraag van de identificatiekaart te
15
beschikken over een :


‘Bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat of;
o
o

‘Bekwaamheidsattest strategisch personeel’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging).

13

Art. 3 4° K.B. Opleidingen
Art. 5 2° K.B. Opleidingen
15
Art. 4 2° K.B. Opleidingen
14
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Om dit te kunnen aantonen dient de cursuscoördinator bij aanvraag van de identificatiekaart te beschikken over
16
een :


‘Bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat of;
o
o

‘Bekwaamheidsattest strategisch personeel’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging).

Om dit te kunnen aantonen dient de bewakingsagent bij aanvraag van de identificatiekaart te beschikken over
17
een :


‘Bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat of;
Opgelet, wanneer men vroeger de functie van leidinggevend personeel en bewakingsagent
combineerde, diende men zowel de bijscholing leidinggevend personeel als de bijscholing
bewakingsagent te volgen. Met bovenstaande regel is de betreffende persoon vrijgesteld van de
bijscholing bewakingsagent wanneer hij reeds de bijscholing leidinggevend personeel heeft
gevolgd.



‘Bijscholingsattest bewakingsagent’ afgeleverd tijdens de periode van twee jaar die de aanvraag van
een identificatiekaart voorafgaat of;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

‘Bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ (bekomen in de periode van vijf jaar die de
aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – beveiligd vervoer’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – geldtelcelcentrum’ (bekomen in de periode van vijf
jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale’ (bekomen in de periode van
vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale particuliere eCall’ (bekomen
in de periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu’ (bekomen in de periode van vijf jaar
die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging) of;
‘Bekwaamheidsattest bewakingsagent – bediening technische middelen’ (bekomen in de
periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging).

Een speciaal regime bestaat voor de personen die houder zijn van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent grensoverschrijdend transport’. Zij dienen houder te zijn van een ‘bijscholingsattest grensoverschrijdend
transport’, de eerste keer te volgen uiterlijk drie jaar na de uitreiking van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent
– grensoverschrijdend transport’ en vervolgens uitgereikt om de drie jaar.

16
17

Art. 5 2° K.B. Opleidingen
Art. 18 K.B. Opleidingen
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1.5 Tegen wanneer moet ik de nieuwe opleidingen volgen?
Voor volgende opleidingen geldt dat eenieder die de functie uitoefent waarvoor deze opleiding of test vereist is,
deze met succes moet volgen of afleggen binnen de door de minister bepaalde termijn. Deze termijn is momenteel
dus nog niet gekend. Deze periode zal afhankelijk zijn van de erkenning van de eerste opleidingsinstelling voor het
18
organiseren van deze opleidingen en testen :








Commercieel vertegenwoordiger
Operator alarmcentrale particuliere eCall
Bediening technische middelen
Grensoverschrijdend transport
Bewaking nucleaire site
Telebewaking
Analyse x-ray beelden

De overige opleidingen zijn bestaande of licht gewijzigde opleidingen. Deze kunnen reeds gevolgd worden bij
erkende opleidingsinstellingen. Wat betreft de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn hieromtrent,
verwijzen we naar het onderdeel ‘overgangsbepalingen’.

18

Art. 113 K.B. Opleidingen
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2 AAN WELKE VOORWAARDEN MOET MEN VOLDOEN OM TE
MOGEN DEELNEMEN?
Op de volgende pagina kunnen de voorwaarden teruggevonden worden waaraan men moet voldoen vooraleer men
19
kan deelnemen aan een bepaalde opleiding . Wanneer men niet aan deze voorwaarden voldoet én de
opleidingsinstelling niet onderstaande nodige documenten overhandigd, kan de deelnemer niet deelnemen aan
desbetreffende opleiding.
Enkel van deze documenten deze voorwaarden vergen een korte toelichting.


A: ‘USR art. 596 eerste lid Sv’: Dit betreft het ‘uittreksel uit het strafregister’. Dit document dient bij
aanvang van de opleiding niet ouder te zijn dan zes maand en dient om na te gaan of men voldoet aan de
persoonsvoorwaarde inzake veroordelingen
“Niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf,
zoals bedoeld in artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het
20
wegverkeer.”



B: ‘Identiteitsdocument’: Dit document dient voorgelegd te worden om de nationaliteitsvoorwaarden te
controleren.
“Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse
Bondsstaten hun hoofdverblijfplaats hebben in een lidstaat van de Europese Economische
21
Ruimte of in de Zwitserse Bondsstaat.”



C: ‘PTO’: Dit betreft het attest van het psychotechnisch onderzoek afgelegd bij SELOR of een intern
testcentrum.



D: ‘Max. 1x opl. gevolgd’: Bepaalde opleidingen mag men maximaal tweemaal volgen.



E: ‘Vereiste opleidingsattesten’: Voor bepaalde opleidingen dient men reeds in het bezit te zijn van
bepaalde opleidingsattesten. Welke attesten dit precies zijn per opleiding, kan hieronder teruggevonden
worden.



F: ‘Inschrijving door BO/IBD’: Voor bepaalde opleidingen dient men verplicht ingeschreven te worden
door een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst. Deze voorwaarde gaat ofwel gepaard met
het feit dat de betrokken agent ook over een identificatiekaart dient te beschikken van de
bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst die hem inschrijft, of dat de bewakingsonderneming of
interne bewakingsdienst beschikt over een vergunning voor het uitvoeren van de activiteit ‘beveiligd
vervoer’.

19

Art. 9 en 59 K.B. Opleidingen
Art. 61 1° van de wet
21
Art. 61 2° van de wet
20
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3 OVERGANGSBEPALINGEN
Een aantal overgangsbepalingen zijn voorzien om de overstap van de oude opleidingsvoorwaarden naar de nieuwe
mogelijk te maken.

3.1 Bijscholing nieuwe wet leidinggevend personeel22
Personen die een bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een leidinggevende functie bekwamen
overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden geacht te
voldoen aan de huidige vereisten inzake beroepsopleiding en worden gelijkgesteld met de houders van het
bekwaamheidsattest dat ingevolge de huidige vereisten toegang verleent tot het uitoefenen van dezelfde functies.
Hiervoor dienen zij echter wel vóór 1 maart 2019 een ‘attest bijscholing nieuwe wet’ te behalen of na
inwerkingtreding van de wet een ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel behaalden.
Deze verplichte bijscholing is enkel van toepassing voor het leidinggevend personeel. Het uitvoerend personeel dient in
het kader van de nieuwe wet dus geen verplichte opleiding te volgen. Uiteraard zijn de leidinggevenden er wel
verantwoordelijk voor dat hun agenten de wetgeving private veiligheid op een correcte manier toepassen op het terrein.

Daarnaast dient het leidinggevend personeel, om van deze gelijkstelling gebruik te kunnen maken, aan één van
onderstaande voorwaarden voldoen:

22



ofwel voor 1 september 2018 een identificatiekaart verkregen voor het uitoefenen van de
overeenstemmende functie;



ofwel het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot de overeenstemmende functie na 1 januari
2017 verkregen en een identificatiekaart voor deze functie bekomen waarvoor voor 1 september 2019
een aanvraag werd ingediend;



ofwel uit de gegevens beschikbaar bij de administratie blijkt dat ze op 1 september 2018 erkend zijn als
cursuscoördinator of lesgever en beschikken over het ‘bekwaamheidsattest leidinggevend
personeel type A’;



ofwel aantonen dat ze de functie van commercieel vertegenwoordiger ononderbroken uitoefenen
sinds 1 januari 2016 en beschikken over het ‘bekwaamheidsattest leidinggevende personeel type A’.

Art. 98 K.B. Opleidingen
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3.2 Cursuscoördinatoren en commercieel vertegenwoordigers
De personen die op 31 augustus 2018 erkend zijn als cursuscoördinator en de commercieel
vertegenwoordigers die kunnen aantonen dat ze deze functie sinds 1 januari 2016 ononderbroken
uitoefenen, zijn gelijkgesteld met houders van het ‘bekwaamheidsattest operationeel leiginggevende’ indien
23
ze beschikken over een ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B’.
Cursuscoordiatoren die aan bovenstaande voorwaarden voldoen en dus gelijkgesteld zijn met houders van het
‘bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’, kunnen hun functie blijven uitoefenen voor zover zij voldoen
24
aan onderstaande voorwaarden :


de functie als cursuscoördinator ononderbroken blijven uitoefenen binnen dezelfde opleidingsinstelling;



de opleidingsinstelling niet erkend is voor de organisatie van de opleiding tot het behalen van het
‘bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ of het ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel’;



zij voor 1 maart 2019 een ‘attest bijscholing nieuwe wet’ behalen zoals omschreven in artikel 98 of na
inwerkingtreding van de wet een ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel’ behaalden;



houder zijn van een ‘bijscholingsattest leidinggevend personeel’ afgeleverd tijdens de periode van twee
jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafgaat; deze vereiste is niet van toepassing voor de
personen die in de periode van vijf jaar die de aanvraag van een identificatiekaart voorafging, een
‘bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ bekwamen.

Commercieel vertegenwoordigers die voldoen aan bovenstaande voorwaarde dienen echter over nog steeds over het
‘bekwaamheidsattest commercieel vertegenwoordiger’ of het ‘bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ te
beschikken. Gezien zij worden gelijkgesteld met het bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende, krijgen zij echter
vrijstellingen voor deze opleidingen:
Het „bekwaamheidsattest - commercieel vertegenwoordiger‟ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een
opleiding van 60 lesuren en bestaande uit volgende vakken met goed gevolg heeft gevolgd:




Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking: 40 lesuren
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen: 12 lesuren;
Training aan de hand van dilemma‟s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële
belangen: 8 lesuren. -> VRIJSTELLING

Het „bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende‟ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 116
lesuren en bestaande uit volgende vakken met goed gevolg heeft gevolgd:












23
24

Organisatie van de publieke en private veiligheidssector: 12 lesuren;
Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking: 40 lesuren;
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen: 12 lesuren;
Toegepaste aansprakelijkheid: 8 lesuren;
Recente criminaliteitsontwikkelingen: 4 lesuren;
Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren; -> VRIJSTELLING
Security awareness: 8 lesuren;
Maatschappelijke en culturele vorming: 8 lesuren; -> VRIJSTELLING
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 8 lesuren;
Training aan de hand van dilemma‟s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële
belangen: 8 lesuren. -> VRIJSTELLING

Art. 99 K.B. Opleidingen
Art. 100 K.B. Opleidingen
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3.3 Geldigheid ‘bijscholing nieuwe wet’
Voor de personen die het ‘attest bijscholing nieuwe wet’ behalen, geldt dat zij tot 1 maart 2021 vrijgesteld zijn van
het onderdeel van 8 lesuren dat betrekking heeft op de ‘in de afgelopen jaren ontstane of vernieuwde regelgeving
met betrekking tot private veiligheid’ van de opleiding tot het behalen van het ‘bijscholingsattest leidinggevend
25
personeel’.

25

Art. 101 K.B. Opleidingen
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3.4 Overgangsbepalingen voor bewakingsagenten
3.4.1

Wat met reeds verworven bekwaamheidsattesten?

Personen die een bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een functie als bewakingsagent bekwamen in
overeenstemming met de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid worden geacht
te voldoen aan de vereisten inzake beroepsopleiding gesteld in dit besluit en worden gelijkgesteld met de houders
van het bekwaamheidsattest dat ingevolge dit besluit toegang verleent tot het uitoefenen van dezelfde functies,
26
indien zij :


ofwel voor 1 september 2018 een identificatiekaart verkregen voor het uitoefenen van de
overeenstemmende functie;



ofwel het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot de overeenstemmende functie na 1 januari
2017 verkregen én een identificatiekaart voor deze functie bekomen waarvoor ten laatste 1 september
2019 een aanvraag werd ingediend;



ofwel voor 1 maart 2021 houder zijn van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent overgangsopleiding’ dat slechts wordt verstrekt nadat betrokkene geslaagd is voor een opleiding van 48
lesuren bestaande uit volgende vakken van de opleiding tot het behalen van het ‘algemeen
bekwaamheidsattest bewakingsagent’:
o
o
o
o

26

studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en
verplichtingen van de bewakingsagent: 24 lesuren;
grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;
gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
praktijk van bewakingsmethodes en -technieken: 8 lesuren.

Art. 102 K.B. Opleidingen
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Opgelet, deze voorwaarden zijn afwijkend voor de houders van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – CIT’,
het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – geldtelcentrum’ of het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent –
operator alarmcentrale’ uitgereikt overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en
bijzondere veiligheid. Zij worden gelijkgesteld met de houders van het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot
27
het uitoefenen van deze functies indien hij :


ofwel voor inwerkingtreding van dit besluit een identificatiekaart verkreeg voor het uitoefenen van de
overeenstemmende functie;



ofwel het bekwaamheidsattest dat toegang verleent tot de overeenstemmende functie na 1 januari 2017
verkreeg en een identificatiekaart voor deze functie bekwam waarvoor ten laatste op 1 september 2019
een aanvraag werd ingediend;

3.4.2

Wat met de erfgoedbewakers?

De opleiding erfgoedbewaker bestaat niet meer. De houders van een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent –
erfgoedbewaker’ afgeleverd overeenkomstig de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid worden geacht te voldoen aan de opleidingsvereisten voor het uitoefenen van onderstaande activiteiten
en dit voor zover deze functie wordt uitgeoefend binnen de interne bewakingsdienst van een permanente instelling
van publiek recht die cultureel erfgoed beheert.

27

Art. 105 K.B. Opleidingen
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Wel dient desbetreffende agent:


ofwel voor de uitoefening van deze functie een identificatiekaart verkreeg voor 1 september 2018;



ofwel het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – erfgoedbewaker’ na 1 januari 2017 behaalde en ten
laatste op 1 maart 2019 over een identificatiekaart voor het uitoefenen van de functie van erfgoedbewaker
beschikt.

Wanneer de houder van het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – erfgoedbewaker’ die voldoet aan
bovenstaande voorwaarden en deze activiteiten wenst uit te oefenen buiten een interne bewakingsdienst van
een permanente instelling van publiek recht die cultureel erfgoed beheert, kan dit nadat hij succesvol de
opleiding heeft gevolgd tot het gekomen van het het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent –
28
overgangsopleiding erfgoedbewaker’.

3.4.3

Wat met analysten x-ray beelden op de luchthaven?

Voor elke bewakingsagent die beelden interpreteert van apparaten die door middel van röntgenstralen goederen en
de inhoud ervan tot beelden verwerken om gevaarlijke voorwerpen of stoffen te detecteren, wordt het schriftelijk
document waarin werd vastgesteld dat zij deze activiteit uitgeoefend hebben in een luchthaven en waarvoor het
Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in dit kader vaststelde dat
ze voldeden aan de vereisten in uitvoering van verordening (EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november
2015 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke
basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchthaven, gelijkgesteld aan het 'attest bewakingsagent
29
- analyse x-ray beelden'.
De geldigheidstermijn van één jaar wordt in dit geval berekend vanaf de datum van vaststelling.

3.4.4

Wat met de psychotechnische attesten?

Hij die op 1 september 2018 voldoet aan de voorwaarden inzake psychotechnisch onderzoek overeenkomstig de
wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid wordt gelijkgesteld met houders van het
30
‘attest psychotechnisch onderzoek’.

28

Art. 104 K.B. Opleidingen
Art. 106 K.B. Opleidingen
30
Art. 107 K.B. Opleidingen
29
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4 OPLEIDINGSPROGRAMMA’S
4.1 Opleidingsprogramma’s commercieel en leidinggevend personeel
Het ‘bekwaamheidsattest - commercieel vertegenwoordiger’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een
opleiding van 60 lesuren en bestaande uit volgende vakken met goed gevolg heeft gevolgd:




Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking: 40 lesuren;
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen: 12 lesuren;
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële
belangen: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest strategisch leidinggevende’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 116
lesuren en bestaande uit volgende vakken met goed gevolg heeft gevolgd:











Organisatie van de publieke en private veiligheidssector: 12 lesuren;
Grondige studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking: 40 lesuren;
Grondrechten en aan de bewaking aanverwante juridische regelingen: 12 lesuren;
Toegepaste aansprakelijkheid: 8 lesuren;
Recente criminaliteitsontwikkelingen: 4 lesuren;
Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren;
Security awareness: 8 lesuren;
Maatschappelijke en culturele vorming: 8 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 8 lesuren;
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële
belangen: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest operationeel leidinggevende’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene een opleiding van 80
lesuren en bestaande uit volgende vakken met goed gevolg heeft gevolgd:









Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen
van de bewakingsagent: 24 lesuren;
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;
Veiligheids- en risicoanalyse: 8 lesuren;
Organisatie van de bewakingspost en het toezicht op bewakingsagenten: 16 lesuren;
Maatschappelijke en culturele vorming: 8 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
Training aan de hand van dilemma’s tussen sociale, wettelijke, ethische bepalingen en commerciële belangen:
8 lesuren.

Het ‘bijscholingattest leidinggevend personeel’ wordt pas verstrekt nadat betrokkene effectief een opleiding van
minstens 16 lesuren volgt zonder afleggen van examens, waarvan:



Minstens 8 lesuren betrekking hebben op de in de afgelopen jaren ontstane of vernieuwde regelgeving met
betrekking tot private veiligheid;
Minstens 8 lesuren betrekking hebben op aanverwante wetgeving.
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4.2 Opleidingsprogramma’s bewakingsagent
Het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een
opleiding van 139 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:














Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen
van de bewakingsagent: 24 lesuren;
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;
Communicatievaardigheden: 12 lesuren;
Conflicthantering: 12 lesuren;
Maatschappelijke en culturele vorming: 12 lesuren;
Observatie, risico-inschatting en rapportering: 12 lesuren;
Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
Praktijk van bewakingsmethodes- en technieken: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – beveiligd vervoer’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed
gevolg een opleiding van 127 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:










Organisatie van het goederen- en geldtransport in de bewakingssector: 6 lesuren;
Studie van de regelgeving betreffende de bewaking toegepast op het personeel dat goederen en geldtransport
uitvoert: 8 lesuren;
Grondige studie van de regelgeving betreffende de soorten goederen- en geldtransport met inbegrip van de
concepten en beveiligingstechnieken: 24 lesuren;
Toegepaste kennis van procedures en omgaan met gevaarsituaties: 32 lesuren;
Conflicthantering: 12 lesuren;
Analoge en digitale communicatievaardigheden: 4 lesuren;
Rijtechnieken, defensieve rij en rammingstechnieken: 20 lesuren;
Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 6 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – geldtelcelcentrum’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed
gevolg een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:





Organisatie van goederen- en geldtransport in de bewakingssector: 2 lesuren;
Studie van de regelgeving betreffende de bewaking toegepast op het personeel van het geldtelcentrum: 2
lesuren;
Omgaan met mogelijke gevaarsituaties: 8 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent- operator alarmcentrale’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed
gevolg een opleiding van 68 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:





Organisatie van de private veiligheidssector: 2 lesuren;
Toegepaste wetgeving betreffende het beheer van een alarmcentrale: 6 lesuren;
Organisatie van de noodcentrales en de interventie van politie- en hulpdiensten: 4 lesuren;
Kennis van alarm-, camera- en volgsystemen: 8 lesuren;
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Procedures en technieken van toegangs- en sluitingscontrole op afstand: 4 lesuren;
Toegepaste technieken van beeld- en datatransmissie: 4 lesuren;
Procedures betreffende interventie na alarm, alarmprocedures en alarmverificaties: 16 lesuren;
Toegepaste telefonische communicatievaardigheden: 24 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent- operator alarmcentrale particuliere eCall’ wordt slechts verstrekt nadat
betrokkene met goed gevolg een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:





Wetgeving met betrekking tot eCall: 3 lesuren;
Organisatie van de interventiediensten: 1 lesuur;
Methodes van alarmverificatie en procedures: 6 lesuren;
Telefonische communicatievaardigheden en probleemoplossend handelen: 6 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg
een opleiding van 139 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:















Organisatie van de bewakingssector: 4 lesuren;
Studie van de regelgeving met betrekking tot de bewaking en grondige studie van de rechten en verplichtingen
van de bewakingsagent: 24 lesuren;
Grondrechten en andere relevante bevoegdheden en verplichtingen: 8 lesuren;
Toegepaste wetgeving betreffende bewaking in het uitgaansmilieu: 4 lesuren;
Veiligheidsrisico’s in een uitgaansmilieu en de geïntegreerde aanpak ervan: 8 lesuren;
Communicatievaardigheden: 12 lesuren;
Conflicthantering in een uitgaansmilieu: 12 lesuren;
Maatschappelijke en culturele vorming: 12 lesuren;
Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
Sociale verhoudingen en collectieve overeenkomsten: 4 lesuren;
Praktijk van bewakingsmethodes en –technieken in een uitgaansomgeving: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – bediening technische middelen’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene
met goed gevolg een opleiding van 12 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:


Organisatie van de publieke en private veiligheidssector: 4 lesuren;



Toegepaste wetgeving betreffende het bedienen van technische middelen: 8 lesuren;

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent- mobiele bewaking en interventie na alarm’ wordt slechts verstrekt nadat
betrokkene met goed gevolg een opleiding van 32 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:







Toegepaste wetgeving betreffende mobiele bewaking en interventie na alarm: 4 lesuren;
Toegepaste risicoanalyse en inschatting van gevaarsituaties: 4 lesuren;
Werking en bediening van alarmsystemen: 4 lesuren;
Communicatie met operatoren van alarmcentrales: 4 lesuren;
Veilig rijgedrag: 8 lesuren;
Methodes en technieken bij mobiele bewaking en interventie na alarm: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – grensoverschrijdend transport’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene
met goed gevolg een opleiding van 73 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:


Procedures voor grensoverschrijdend geldtransport: 8 lesuren;
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Recht van de Europese unie betreffende geldtransport: 6 lesuren;
Het toepasselijke nationale recht betreffende geldtransport van de lidstaten van doorvoeren de lidstaten van
ontvangst: 12 lesuren;
Verkeersregels voor geldtransport in de lidstaten van doorvoer en de lidstaten van ontvangst: 6 lesuren;
Nationale veiligheidsprotocollen bij overvallen inde lidstaten van doorvoer en de lidstaten van ontvangst: 12
lesuren;
Organisatie van het geldtransport dat beveiligd wordt door IBNS en de operationele procedures die hierop
betrekking hebben inde lidstaten van doorvoer en de lidstaten van ontvangst: 8 lesuren;
Nationale operationele protocollen, voorschriften en regelgeving van de lidstaten van doorvoer en de lidstaten
van ontvangst: 6 lesuren;
Nationale noodprotocollen van de lidstaten van doorvoer en de lidstaten van ontvangst in geval van pech, een
verkeersongeval of technische of mechanische storing in de apparatuur of het voertuig voor het geldtransport: 5
lesuren;
Nationale administratieve procedures en bedrijfsregels binnen de lidstaten van doorvoer en de lidstaten van
ontvangst betreffende de communicatie met het controlecentrum van alles lidstaten van doorvoer en alle
lidstaten van ontvangst: 4 lesuren;
Toepasselijk recht van de Europese unie en/of toepasselijke CAO’s betreffende werktijden, aantal
noodzakelijke pauzes, arbeidsomstandigheden en toepasselijke lonen: 2 lesuren;
Toepasselijk recht van de Europese Unie en/of toepasselijke bepalingen van de CAO betreffende rustperiodes
voor bewakers van geldtransporten: 4 lesuren;
Nationale regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid in de lidstaten van doorvoer en de lidstaten
van ontvangst, die relevant is voor werknemers die waarden vervoeren en op werknemers die zich met grote
voertuigen over de weg verplaatsen en protocollen in geval van lestel of ziekte van werknemers: 2 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – bescherming van personen’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met
goed gevolg een opleiding van 52 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:







Toegepaste wetgeving betreffende bescherming van personen: 3 lesuren;
Organisatie van de publieke veiligheidsdiensten: 1 lesuur;
Veiligheidsanalyse en opbouw van de beveiliging: 16 lesuren;
Formaties en procedures bij bescherming van personen: 12 lesuren;
Personenbescherming met wagens: 12 lesuren;
Afschermingstechnieken: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – winkelinspecteur’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed
gevolg een opleiding van 20 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:




Toegepaste wetgeving betreffende winkelinspectie: 4 lesuren;
Toegepaste veiligheidsanalyse: 8 lesuren;
Interventietechnieken en conflicthantering: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – vaststelling materiële feiten - controle betalend parkeren’ wordt slechts
verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:




Toegepaste wetgeving betreffende de controle op betalend parkeren: 4 lesuren;
Procedures betreffende controle op betalend parkeren en de controle op geldigheid van parkeerbewijzen: 4
lesuren;
Conflicthantering bij de controle op betalend parkeren: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – begeleiding groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 12 lesuren bestaande
uit volgende vakken heeft gevolgd:

SERIS Academy – SBD nv/sa
Telecomlaan 8b - B-1831 Diegem - T +32 (0)2 745 37 11 - F +32 (0)2 705 62 65 - information.academy@seris.be - www.seris.be
SBD nv/sa : Erkende opleidingsschool door Ministerie van Binnenlandse Zaken / Organisme de formation reconnu par le Ministère de l’intérieur
© Copyright SBD nv/sa

26/28

Opleidingen bewakingssector
Update 6



Toegepaste verkeersreglementering: 8 lesuren;
Taakuitvoering en technieken: 4 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – bewaking nucleaire site’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met
goed gevolg een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:




Kennis van de nucleaire site als werkomgeving: 4 lesuren;
Security op nucleaire sites: 4 lesuren;
Bewakingsmethodes en – technieken op nucleaire sites: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – havenbewaking’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg
een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:




Kennis van de haven als werkomgeving: 4 lesuren;
Security in de haven: 4 lesuren;
Bewakingsmethodes en – technieken in de haven: 8 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – gewapende opdrachten’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met
goed gevolg een opleiding van 44 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:





Toegepaste wetgeving betreffende het gewapend uitoefenen bewakingsactiviteiten en wapenwetgeving: 4
lesuren;
Toegepaste wettige verdediging bij het gewapend uitoefenen van bewakingsactiviteiten: 4 lesuren;
Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 16 lesuren;
Schietoefeningen: 20 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – aanpassingsopleiding gewapende opdrachten’ wordt slechts verstrekt
nadat betrokkene met goed gevolg een opleiding van 8 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:



Toegepaste wapenkennis en veiligheidstechnieken bij het hanteren van een wapen: 4 lesuren;
Schietoefeningen: 4 lesuren.

Het ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – telebewaking’ wordt slechts verstrekt nadat betrokkene met goed gevolg
een opleiding van 16 lesuren bestaande uit volgende vakken heeft gevolgd:




Toegepaste wetgeving betreffende telebewaking: 4 lesuren;
De bediening van camerasystemen: 4 lesuren;
Observeren en rapporteren aan de hand van camerabeelden: 8 lesuren.

Het ‘bijscholingattest bewakingsagent’ wordt pas verstrekt nadat betrokkene effectief een opleiding van minstens 8
lesuren volgt, zonder afleggen van examens, die betrekking heeft op de in de afgelopen jaren ontstane of vernieuwde
regelgeving met betrekking tot de bevoegdheden en de verplichtingen van de bewakingsagenten.
Het ‘bijscholingsattest grensoverschrijdend transport’ wordt slechts verstrekt nadat de betrokkene een opleiding van
minstens 8 lesuren die betrekking heeft op de opleiding, de procedures en technieken bedoeld in de opleiding
‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – grensoverschrijdend transport’, zonder afleggen van examens effectief heeft
gevolgd.
Het bekwaamheidsattest bewakingsagent – overgangsopleiding erfgoedbewaker’ wordt slechts verstrekt nadat
betrokkene een opleiding van 51 lesuren volgende vakken van de opleiding zoals bedoeld in artikel 14 met goed gevolg
heeft gevolgd:



Ontwijkingstechnieken: 12 lesuren;
Gepast reageren bij crisissituaties: 8 lesuren;
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Bedrijfseerstehulpverlener: 15 lesuren;
Brand, preventie en elementaire brandbestrijding: 8 lesuren;
Praktijk van bewakingsmethodes en -technieken: 8 lesuren.
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