COVID-19
De Directie Private Veiligheid voorziet continuïteit in de uitvoering van haar taken. Toch zijn er een aantal
zaken waar u rekening mee dient te houden.
Website:
-

Hou deze website in de gaten. De maatregelen van toepassing omwille van het COVID-19 virus kunnen
wijzigen als de regering andere richtlijnen geeft.
Deze website zal steeds aangepast worden.

Vergaderingen, werkgroepen en overlegmomenten ingepland vóór 20 april :
-

Worden verplaatst of uitgesteld tot nader bericht.
Er wordt regelmatig overleg voorzien met de Beroepsvereniging van bewakingsondernemingen om
de situatie voor de bewakingsondernemingen op de voet op te volgen.

Afhalen van kaarten en bestellingen aan het onthaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie
(Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL)
-

Is niet mogelijk en dit voorlopig tot 20 april
Dit zal opgevangen worden door verzending via de post

Dossierbehandeling vergunningsbeleid
De Directie Private Veiligheid blijft volledig operationeel. Er is continuïteit voorzien bij de uitvoering van
de vergunningsbevoegdheid op persoons- en ondernemingsniveau.
Gezien de uitzonderlijke situatie vragen wij u rekening te houden met het volgende:
-

Gelieve maximaal in te zetten op het elektronisch overmaken van documenten.
Aangezien ook wij in deze periode maximaal inzetten op telewerk, komen papieren stukken minder
snel bij de dossierbehandelaars.

-

Pré-screenings
Aanvragen tot pre-screening zullen op ononderbroken wijze behandeld worden. De antwoordtermijn
zal wellicht verschuiven naar 3 werkdagen.

Opleidingen
Opleidingsinstellingen organiseren voorlopig geen opleidingen omwille van het coronavirus/COVID-19.
ENKEL voor de opleiding tot het behalen van het ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ is het
toegelaten dat deze via afstandsonderwijs gegeven wordt.
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Een groep bewakingsagenten en alarminstallateurs zal de verplichte opleidingen niet binnen de voorziene
termijnen kunnen volgen.
Om hieraan tegemoet te komen, worden de volgende afwijkingen voorzien:
 Als je bewakingsagent of alarminstallateur bent en de bijscholing moet volgen om je
identificatiekaart te kunnen vernieuwen
Regel
Een aanvraag tot vernieuwing van de identificatiekaart dient:
 6 maanden voor de vervaldatum van de huidige kaart aangevraagd worden
 onder andere een ‘bijscholingsattest bewakingsagent’ te bevatten dat op datum van de
aanvraag van de identificatiekaart maximum 2 jaar oud mag zijn.
Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID19:
Voor vernieuwingen van identificatiekaarten die aangevraagd worden tussen 10 maart en 10 mei
(en dus vervallen tussen 10 september en 10 november) geldt dat het bijscholingsattest nog niet
aan de aanvraag dient toegevoegd te worden.
Het attest dient in deze gevallen ten laatste 2 maanden voor de vervaldatum van de lopende
kaart overgemaakt te worden. Zonder bijscholingsattest kan geen vernieuwing van de kaart
verleend worden.
 Als je moet deelnemen aan de ‘schiettest bewakingsagent’ om te blijven voldoen aan de
opleidingsvereisten
Regel
Om te kunnen deelnemen aan schiettesten moet de kandidaat een attest kunnen voorleggen
waaruit blijkt dat hij maximum 6 maanden eerder een ‘attest wapenopleiding’, een ‘attest
aanpassingsopleiding wapens’ of een ‘attest schiettest’ bekwam.

Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID 19:
Tot 10 mei 2020 geldt dat het attest dat voorgelegd moet worden voor deelname aan de
schiettesten maximum 8 maanden oud mag zijn.
 Als je tijdelijke identificatiekaart binnenkort vervalt en je het resterende deel van de opleiding
niet voor de vervaldatum van de kaart kan volgen
Regel
Een tijdelijke identificatiekaart is geldig voor een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de
datum van aanwerving.
Afwijking toegestaan naar aanleiding van COVID 19:
Voor de kaarten die vervallen tussen 10 maart en 10 mei 2020 geldt dat de geldigheidsduur van 6
maanden verlengd wordt tot een geldigheidsduur van 9 maanden.
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