
 

Bijlage 1: 

AANVRAAG TOESTEMMING VAN DE BURGEMEESTER VOOR HET UITVOEREN VAN BEWAKINGSACTIVITEITEN 

DOOR EFFECTIEVE LEDEN VAN DE VERENIGING OF PERSONEN DIE EEN EFFECTIEVE EN AANWIJSBARE BAND 

HEBBEN MET DE VERENIGING
1
                         

(IN TE VULLEN IN DRUKLETTERS) 

Gegevens over het evenement / de occasionele dansgelegenheid 

1. Naam van het evenement/de occasionele dansgelegenheid: ……………………………………………. 

  

2. Beschrijving: 

 

 ☐ Evenement   ☐ Occasionele dansgelegenheid 

 

 Precieze beschrijving van de aard van het evenement:  

 ……………………………………………………………………………………………………………
 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Plaats:  

 Adres (+ eventuele naam plaats): 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Datum:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 Voorziene aanvangsuur:.………………………..  Voorziene einduur: …………………………….. 

Gegevens over de organiserende vereniging 

4. Organiserende vereniging: 

 Naam: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 KBO-ondernemingsnummer: ……………………………………………………………………….. 

Adres (enkel indien geen KBO-ondernemingsnummer) :…………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Verantwoordelijke van de organiserende vereniging: 

Naam, Voornaam: ……………………………………………………………. 

Rijksregisternummer
2
: ………………………………… 

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………… 

 e-mail: ………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Beoogt de organiserende vereniging, naast effectieve leden of personen die een effectieve en 
aanwijsbare band hebben met deze vereniging, ook beroep te doen op de diensten van een 
bewakingsonderneming voor het betreffende evenement/occasionele dansgelegenheid ? 

 ☐ JA     ☐ NEE 

      └ Zo ja:  

Wat is de naam van deze bewakingsonderneming? ………………………………………….. 

Wat is de naam van de contactpersoon van deze bewakingsonderneming? 

..............……………………………………………………………………………………………. 

Wat is het totaal aantal door hen voorziene bewakingsagenten? …………………………… 

                                                           
1
 Aanvraag in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid – Uiterlijk in te dienen 14 dagen vóór de 

aanvang van het evenement of de occasionele dansgelegenheid. 
2
 Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden indien de persoon over zo’n nummer beschikt. 
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Gegevens over de personen die door de vereniging zullen ingezet worden voor het uitoefenen 
van bewakingsactiviteiten (effectieve leden en/of personen die een effectieve en aanwijsbare 
band hebben met de vereniging) 

 

7. Personen die voor de vereniging bewakingsactiviteiten uitvoeren: 

 

a. Naam, Voornaam: …………………………………………………. 

Rijksregisternummer
3
………………………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

b. Naam, Voornaam: ………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ……………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

c. Naam, Voornaam: ………………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ……………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

d. Naam, Voornaam: ……………………………………………………. 

Rijksregisternummer:  

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

e. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

f. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

g. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Pagina 2 van 6 

                                                           
3
 Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden indien de persoon over zo’n nummer beschikt. 



 

 

h. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

i. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

j. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

k. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

l. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

m. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

n. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

o. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 
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p. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

q. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

r. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

s. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

t. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

u. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

v. Naam, Voornaam: ……………………………………………………………………………. 

Rijksregisternummer: ………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 
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8. Leidinggevenden (personen die gezag uitoefenen over de personen die de bewakingsactiviteiten 
uitoefenen in het kader van artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid): 

 

De leiding over de hierboven opgegeven personen tijdens het evenement/de occasionele 
dansgelegenheid berust bij : 

a) Naam, Voornaam: ……………………………………………………. 

Rijksregisternummer
4
 

GSM-nummer :………………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

 

b) Naam, Voornaam: ……………………………………………………. 

Rijksregisternummer 

GSM-nummer :………………………… 

Band met de vereniging: …………………………………………………………………………… 

.…………..……………………………………………............................................................. 

 Beroep: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Wettelijke voorwaarden verenigingsregime : artikel 24 van de wet van 2 oktober 2017 tot 
regeling van de private en bijzondere veiligheid 

De bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het verenigingsregime worden uitgeoefend indien 
cumulatief voldaan is aan volgende voorwaarden: 

- de organiserende vereniging beoogt geen winstoogmerk en streeft een ander doel na dan de 
organisatie of het faciliteren van evenementen;  

- de bewakingsactiviteiten worden uitgeoefend in het kader van een evenement of een 
occasionele dansgelegenheid; 

- de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de organiserende 
vereniging (of hebben een effectieve en aanwijsbare band);  

- het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten van statische bewaking van roerende of 
onroerende goederen en toezicht op en controle van het publiek met het oog op het 
verzekeren van het veilig en vlot verloop van het evenement of de occasionele 
dansgelegenheid; 

- de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen 
(bijgevolg kunnen  professionele bewakingsagenten niet ingezet worden via het 
verenigingsregime zelf);  

- ze mogen dit enkel onbezoldigd doen, ze kunnen geen vergoeding in natura noch fooien 
ontvangen; 

- een toestemming van de burgemeester werd, na advies van de korpschef van de lokale 
politie, bekomen  

- de personen die voor de bewakingsactiviteiten worden ingezet moeten voldoen aan de 
persoonsvoorwaarden bedoeld in artikel 61 van de wet tot regeling van de private en 
bijzondere veiligheid, met uitzondering van 4°, 7° en, voor zover  zij hun wettelijke 
hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in België hebben, 2°. 

 

De bewakingsactiviteiten uitgeoefend in het kader van het verenigingsregime kunnen enkel ten eigen 
behoeve worden uitgeoefend. Bijgevolg kan men via dit stelsel geen bewakingsdiensten aan derden 
aanbieden noch bewakingsactiviteiten voor derden uitoefenen. 

 

                                                           
4
 Indien de persoon niet beschikt over een rijksregisternummer, dient het bisnummer (nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 

houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid) ingevuld te worden indien de persoon over zo’n nummer beschikt. 
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(Naam, voornaam, datum en handtekening aanvrager) 

 

Noot:  

- Het origineel van dit aanvraagformulier dient gericht te worden aan de burgemeester; 

- Een kopie dient gelijktijdig overgemaakt te worden aan de FOD Binnenlandse Zaken via het e-
mailadres spvcontrole@ibz.fgov.be. 
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 Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van …………………………………………. tot vaststelling van het 

model van de toestemming van de burgemeester zoals bedoeld in artikel 24 van de wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid  

 

 

 

 

 

Jan Jambon 
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