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Organiseer je binnenkort een evenement in de gemeente 
en wil je een bewakingsteam inzetten met het oog op 

een veilig en vlot verloop van je event, dan moet je 
rekening houden met bepaalde regels en verplichtingen.

DE JUISTE BEWAKING 
VOOR EEN  

VEILIG EVENEMENT
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Wie kan ik inzetten om mijn event te bewaken?
Wanneer je bewaking wil inzetten voor je evenement heb je drie opties:
1.  Je doet beroep op derden via een vergunde bewakingsfirma.
2.  Je doet beroep op een niet-vergunde interne bewakingsdienst  

(= verenigingsregime). 
3.  Je doet beroep op een vergunde bewakingsfirma én niet-vergunde 

interne bewakingsdienst.

1. VERGUNDE BEWAKINGSFIRMA

Als je als organisator een beroep wil doen op een vergunde 
bewakingsfirma, dan bezorg je het contract samen met je 
evenementaanvraag. 

LET OP  Als je een beroep doet op een externe organisatie voor 
bewaking, vraag haar dan om schriftelijk aan te tonen dat ze 
een vergunde bewakingsonderneming is en enkel werkt met 
bewakingsagenten die hiervoor een geldige identificatiekaart 
kunnen voorleggen. 

Een lijst van alle vergunde bewakingsfirma’s vind je op  
www.vigilis.be.
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2. NIET-VERGUNDE INTERNE BEWAKINGSDIENST 

Er is ook een speciaal regime van kracht voor personen die slechts sporadisch 
bewakingsactiviteiten uitoefenen voor de eigen organiserende vereniging. Dit heet het 
‘verenigingsregime’. Er zijn wel enkele voorwaarden voor bewakingsactiviteiten door 
vrijwilligers.

Voorwaarden 
• De regeling geldt voor vzw’s en feitelijke verenigingen.
• De vereniging mag geen winstoogmerk beogen.
• De vereniging moet een ander doel hebben dan het organiseren of 

faciliteren van evenementen.
• Het vrijwilligersteam is samengesteld uit eigen leden van de 

organiserende vereniging en niet uit derden. Ook personen die een 
aanwijsbare band hebben met de organisatoren mogen worden ingezet. 
Dit zijn bijvoorbeeld de leden van een oudervereniging van een school of 
een vereniging van gewezen leiding van een jeugdbeweging.

• Je moet toestemming hebben van de burgemeester. Meer info zie 
pagina 5.

• Het gaat uitsluitend om de uitoefening van activiteiten vermeld in het 
volgende hoofdstuk vanaf pagina 6.

• Vrijwilligers mogen dit enkel gratis doen, ze kunnen ook geen 
vergoeding in natura of fooien ontvangen.

• Vrijwilligers mogen slechts vier keer per jaar bewakingsactiviteiten 
uitoefenen. 
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Een aanvraag indienen
De organisator moet minimum 14 dagen vóór begin van het evenement 
een lijst overmaken aan de gemeente van de vrijwilligers die hij wil 
inzetten voor het bewakingsteam. Er moet immers heel wat heen en 
weer worden gecommuniceerd om de betrokken personen te screenen 
op onverenigbaarheden met de voorwaarden. Wanneer de activiteit 
in meerdere gemeenten plaatsvindt, kies je voor de gemeente waar 
de activiteiten starten. Hiervoor gebruikt de organisator het officiële 
document, opvraagbaar bij de gemeente. Na advies van de politie neemt 
de burgemeester een beslissing.

De organiserende vereniging stuurt ook een kopie van de aanvraag naar 
Binnenlandse Zaken via spvcontrole@ibz.fgov.be. 

Verleent de burgemeester zijn toestemming voor de vrijwilligers, dan is 
het belangrijk dat volgende documenten in tweevoud (origineel + kopie) 
aanwezig zijn op de plaats waar de bewakingsactiviteiten plaatsvinden:
• Toestemming van de burgemeester.
• Lijst met alle (voor)namen, rijksregisternummers en adressen van de 

personen die de bewakingsactiviteiten uitoefenen.

3. VERGUNDE BEWAKINGSFIRMA ÉN NIET-VERGUNDE  
INTERNE BEWAKINGSDIENST 

Dit is een combinatie van 1. en 2. Je brengt beide zaken in orde.
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Welke bewakingsactiviteiten zijn  
mogelijk binnen het wettelijk kader?

Taken die tot de bewakingsactiviteiten behoren (linkse kolom) mogen door 
een vergunde bewakingsfirma en vrijwilligers van het bewakingsteam 
uitgevoerd worden.

Taken die niet tot de bewakingsactiviteiten behoren (rechtse kolom) 
mogen door alle vrijwilligers uitgevoerd worden, alsook door een vergunde 
bewakingsfirma. Het is echter beter deze taken niet aan de professionele 
bewakingsfirma of het interne bewakingsteam te geven, zodat ze zich 
kunnen toeleggen op de échte bewakingstaken.
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Veiligheidscontrole aan toegang

TOELICHTING: Dit wil zeggen dat ze mogen 
nagaan of personen wapens of gevaarlijke 
voorwerpen bij zich dragen die het goede 
verloop van het evenement kunnen verstoren 
of de veiligheid van de aanwezigen in het 
gedrang kunnen brengen. 

VOORWAARDEN:

 ° De controle gebeurt aan de toegang.

 ° De gecontroleerde kan niet gedwongen 
worden tot de controle. Wil iemand zich niet 
laten controleren, dan kan je deze persoon 
wel de toegang ontzeggen.

 ° De controle heeft betrekking op veiligheid,  
niet op drugs, ongevaarlijke goederen,…

 ° Enkel een oppervlakkige betasting (niet 
fouilleren!) van de kleding voor controle van 
de goederen die een persoon op zich draagt. 
Dit steeds door een persoon van hetzelfde 
geslacht.

 ° Een visuele controle van de handbagage: 
de gecontroleerde persoon haalt zelf de 
goederen uit zijn zakken of handbagage en 
toont ze. De handtas of zakken van de kledij 
mogen dus niet gecontroleerd worden door 
het bewakingsteam.

 ° Als iemand op heterdaad betrapt wordt bij 
een misdrijf grijp je in (je vat de dader) op 
voorwaarde dat je onmiddellijk de hogere 
autoriteiten waarschuwt.

WAT BIJ GEVAARLIJKE VOORWERPEN?

 ° De gecontroleerde persoon blijft buiten.

 ° De gecontroleerde persoon laat de 
voorwerpen achter (bijvoorbeeld in wagen  
of bij bewakers) en mag binnen. 

 ° Gaat het om verboden voorwerpen, zoals 
een revolver, dan neem je contact op met de 
politie.

• Ingrijpen als personen ondanks toegangs
weigering (geen geldig ticket) toch proberen 
binnen te gaan.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Ticketcontrole: controle of 
de bezoeker al dan niet in 
het bezit is van een ticket/
bandje/voucher/…

• Het wisselen van een 
ticket naar een toegangs
bandje, toegangsstempel 
of andere vorm van 
toegangs bewijs.

• Het aanreiken van zakjes 
voor de scanner.

• Het publiek informeren 
over de procedure/aan
duiden/doorverwijzen naar 
doorgang/toegang.

Inkomcontrole tot het  
evenement of festival
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Toegangscontrole vanuit 
veiligheidsoogpunt op 
plaatsen waar publiek niet 
toegelaten is.
Bijvoorbeeld: controle van toegang 
tot plaatsen waar gevaarlijke 
voorwerpen of stoffen opgeslagen 
zijn of tot plaatsen van waaruit 
het evenement georganiseerd/
opgevolgd wordt.

• Ingrijpen als personen 
ondanks toegangsweigering 
toch proberen binnen te gaan.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Ticketcontrole bij overgang 
van de ene zone naar de 
andere.
Bijvoorbeeld: loutere toegangs-
bewijscontrole tot VIP-ruimte.

• Het bedienen van het 
poortje na verificatie van 
het toegangsbewijs.

Controle op afgesloten plaatsen op het evenement
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Controle voertuigen

BEWAKINGSACTIVITEIT

• Voertuigen controleren op wapens of gevaarlijke voorwerpen 
waarvan het binnenbrengen het verloop van het evenement kan 
verstoren of de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan 
brengen.

VOORWAARDEN: Dergelijke controle kan enkel bij de toegang 
naar een publiek niet-toegankelijke plaats (bv. backstage, 
opslagruimten,…) en beperkt zich tot een visuele controle (door 
ramen kijken en vragen om koffer/laadruimte te openen).
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Ingrijpen om nooduitgang 
vrij te houden. 

• Plaatsnemen aan nood
uitgang om te vermijden 
dat personen hierlangs 
zouden binnenkomen.

Bijvoorbeeld: wanneer 
nooduitgang rechtstreeks 
uitkomt op de openbare weg.

• Organisator moet zorgen voor duidelijke voorzieningen, richtlijnen en instructies 
om nooduitgangen snel te openen in geval van nood en om de evacuatie in goede 
banen te leiden.

• Organisator moet zorgen dat er te allen tijde voldoende opgeleide 
bewakingsagenten of daartoe opgeleide hulpverleners aanwezig zijn.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Het louter informeren 
dat nooduitgang moet 
vrijgehouden worden.

Aan nooduitgangen
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Aan de frontstage

BEWAKINGSACTIVITEIT

• Toezicht op vakken waar 
het publiek zich bevindt 
voor het podium met als 
doel het in goede banen 
leiden van gedragingen 
van publiek (crowd 
control).

• Verhinderen dat personen 
zich toegang verschaffen 
tot het podium.

• Organisator moet zorgen voor duidelijke onderscheidbare kledij voor 
bewakingsagenten (om verwevenheid van verschillende functies te vermijden).

• De op festivals vaak voorkomende benaming “stewards” kan verwarring 
veroorzaken en wordt daarom best niet gebruikt.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Stagedivers opvangen of 
hulpdiensten helpen bij 
evacuatie van het publiek.

• Hulpdiensten bijstaan bij 
het helpen (bijvoorbeeld 
dragen) van bezoekers in 
nood, zoals mensen die 
kampen met claustrofobie, 
appelflauwte, over
verhitting. 
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Het publiek kanaliseren: 
de publieksdoorstroming 
bewaken om zo gevaarlijke 
situaties te vermijden.

• Toezicht op het gedrag van 
personen met het oog op 
veiligheid. 

• Controle vanuit veilig
heidsoogpunt van wat aan 
goederen op de camping 
wordt binnengebracht.

 ° Als de camping wordt 
uitgebaat door de 
organiserende vereniging 
kan de controle gebeuren 
door vrijwilligers.

 ° Als de camping niet 
wordt uitgebaat door 
de organiserende 
vereniging, kan de 
controle enkel gebeuren 
door professionele 
bewakingsagenten. 

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Fungeren als 
aanspreekpunt voor 
het publiek of publiek 
aandachtig maken voor 
bepaalde situaties of 
richtlijnen.

•  Problemen signaleren 
van technische en 
organi satorische aard. 
Bijvoorbeeld: nood aan 
herstelling, vuilnis
ophaling,…

•  Bezoekers wegwijs maken 
en rondleiden, inclusief 
doorverwijzen naar 
parking, VIP, busstop,…

•  Systeem waarbij camping 
geleidelijk gevuld wordt 
via een lint dat telkens 
opgeschoven wordt.

Aanwezigheid op het terrein en/of de camping
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Toezicht op parking of 
voertuigen met als doel 
vandalisme en diefstal te 
vermijden.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Aan de ingang van de 
parking toekomende 
voertuigen laten betalen 
en/of hun parkingticket 
controleren.

• Plaatsaanduiding waar 
iemand zijn auto of fiets 
moet zetten.

• Begeleiding bij het in en 
uitrijden van voertuigen.

Aan de parking en fietsenstalling
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BEWAKINGSACTIVITEIT

• Het terrein 
ontruimen om 
veiligheidsredenen.

GEEN BEWAKINGSACTIVITEIT

• Bij afloop van het 
evenement bezoekers 
uitnodigen om het terrein 
te verlaten door met een 
lint over een bepaalde 
afstand naar de uitgang te 
stappen.

Bij het verlaten van het festival of campingterrein



Contact

GROBBENDONK
Dienst Vrije Tijd

Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk
014 50 70 07

vrijetijd@grobbendonk.be 

HERENTALS
Evenementenloket

Markgravenstraat 107, 2200 Herentals
014 21 21 86

evenementen@herentals.be 

HERENTHOUT
Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8, 2270 Herenthout
014 50 78 50

vrije.tijd@herenthout.be

OLEN
Vrije Tijd

Lichtaartseweg 9, 2250 Olen
014 27 94 22

vrije.tijd@olen.be

VORSELAAR
Evenementenloket

Markt 14, 2290 Vorselaar
014 50 71 34

evenementen@vorselaar.be


