Reglementering met betrekking tot het inzetten van vrijwilligers
voor het uitvoeren van bewakingsactiviteiten
Omschrijving
De meeste activiteiten in de gemeente worden georganiseerd door verenigingen. In
dat kader rekenen ze op vaak tientallen vrijwilligers. Voor sommige van die activiteiten is private bewaking nodig (vb. security op fuiven). De private bewaking is echter
aan een strenge wetgeving onderworpen en ook als vrijwilligers instaan voor de private bewaking is in de wetgeving duidelijk. De wetgever voorzag immers het "vrijwilligersregime", waardoor leden van een organiserende vereniging (of personen die
een aanwijsbare band hebben met die vereniging; vb. ex-leden) kunnen instaan
voor persoonscontrole. Wil de organisatie hiervoor samenwerken met derden, dan
moet dit met een private bewakingsfirma met een vergunning.
Voorwaarden
Bewakingsactiviteiten kunnen slechts onder het vrijwilligersregime worden uitgeoefend indien voldaan is aan volgende voorwaarden:
Algemene voorwaarden
-

enkel activiteiten van persoonscontrole en verkeersbegeleiding;

-

de personen die voor bewakingsactiviteiten worden ingezet zijn leden van de
organiserende vereniging. Men kan dus geen vrijwillige taken van persoonscontrole op zicht nemen voor activiteiten van een vereniging waar je geen
band mee hebt;

-

de activiteiten mogen slechts sporadisch worden georganiseerd (ca. 3 tot 4
keer per jaar);

-

de personen die bewakingsactiviteiten uitoefenen mogen dit slechts sporadisch doen, daarom ook kunnen professionele bewakingsagenten nooit optreden als "vrijwilliger";

-

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

Persoonsvoorwaarden
De vrijwilligers die worden ingezet moeten aan volgende voorwaarden voldoen:
-

bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het uitoefenen van deze functie;

-

gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats hebben in België;
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-

bepaalde beroepen niet uitoefenen (privé-detective, wapenhandelaar) of
activiteiten die doordat ze door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend
een gevaar kunnen uitmaken voor de openbare orde;

-

sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst;

-

de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding van het
vrijwilligersteam) bereikt hebben.

Aanvragen
Hoe?
De namen van de vrijwilligers, hun adres en rijksregisternummer moet worden ingediend via het digitaal evenementenloket. Indien de gegevens van alle vrijwilligers niet volledig zijn bij het indienen van de aanvraag voor een evenement,
kan onderstaande aanvraag worden gebruikt en gemaild naar evenementenloket@affligem.be
Wie?
De aanvraag gebeurt best door de hoofdorganisator van de activiteit in kwestie.
Wanneer?
De aanvraag komt best anderhalve maand voor de activiteit. Er moet immers
heel wat heen en weer worden gecommuniceerd om de betrokken personen te
screenen op onverenigbaarheden met de voorwaarden.
Verder verloop
Eens de burgemeester over de identiteiten van de betrokken personen beschikt
zullen deze gescreend worden op onverenigbaarheden met de algemene
voorwaarden en de persoonsvoorwaarden.
Na de screening stuurt de burgemeester al of niet de toelating om met vrijwilligers
te werken in het kader van persoonscontrole. Het is belangrijk deze toelating samen met de lijst met de persoonsgegevens van de betrokken vrijwilligers bij te
houden op de activiteit.
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Aanvraag toestemming voor het inzetten van vrijwilligers voor het
uitvoeren van bewakingsactiviteiten
Datum van de aanvraag: …………………………………………………………………………..
Gegevens over de organisatie
Naam van de organiserende vereniging: ………………………………………………………
Naam, adres, telefoonnummer van de verantwoordelijke van de organisatie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................
Ondergetekende verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12
maanden niet meer dan drie maal een evenement heeft georganiseerd waarbij
vrijwilligers werden ingezet.
Doet de organiserende vereniging, naast vrijwilligers ook beroep op bewakingsondernemingen? JA/NEEN(1)
Zo JA, welk is de naam van deze bewakingsonderneming(en)
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...................................................
Wat is het aantal door hen voorziene bewakingsagenten? ……………………………......
Gegevens over de vrijwilligers
Naam

Voornaam

Nr Rijksregister

Adres

Gemeentebestuur Affligem – Dienst welzijn & cultuur
Bellestraat 99 – 1790 Affligem – 053-64 00 45
www.affligem.be – evenementenloket@affligem.be

Beroep

De leiding over de vrijwilligers berust bij (naam vrijwilliger)…………………………………..
die als postchef optreedt en tijdens het evenement ter plaatse mobiel telefonisch
bereikbaar is op het nummer: ………………………………………………
Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers:
- Geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben, noch het beroep uitoefenen van privé-detective of wapenhandelaar;
- Lid zijn van de organiserende vereniging of er minstens een aanwijsbare band
mee hebben.
- Tenminste 18 jaar oud zijn (voor de uitvoerders) en 21 jaar oud zijn (voor de
postchef);
- Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese unie of in het andere geval
gedurende ten minste drie jaar hun wettige hoofdverblijfplaats in België hebben;
- De taak van vrijwilliger slechts sporadisch (maximum 4 keer/jaar) uitoefenen,
dat ze niet beschikken over een identificatiekaart als bewakingsagent en dat
ze geen deel uitmaken van een bewakingsonderneming of een interne bewakingsdienst;
- Enkel taken zullen uitvoeren van persoonscontrole/verkeersbegeleiding (1).
Hij/zij(1) verklaart dat er voor de inzet van de vrijwilligers geen vergoedingen plaatsvinden, hetzij in geld, hetzij in natura, en dit noch aan henzelf, noch aan derden.
Voor echt verklaard,

(Naam, voornaam, datum en handtekening van de aanvrager)
Dit aanvraagformulier moet minstens 20 dagen voor de aanvang van het evenement bezorgd zijn aan evenementenloket@affligem.be
(1) Schrappen wat niet past.
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