- Bewakingsondernemingen KBO nummer (N° BTW)

Vergunningsnummer

Benaming

I. Administratieve gegevens:
1° Naam van de onderneming: …………………………………………………………...…………...…
2° Adres maatschappelijke zetel: …………………………………………………………………………
3° Rechtsvorm van de onderneming: ……………………………………………………..………..……
4° Activiteiten waarvoor de onderneming vergund is:
Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
•
•
•

statische bewaking
mobiele bewaking met inbegrip van interventie na alarm
mobiele bewaking met uitsluiting van interventie na alarm

Bescherming van personen
Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
Beheer van alarmcentrales
•
•

alle activiteiten van beheer van een alarmcentrale met inbegrip van activiteiten als bewakingscentrale ( =
die volgsystemen gebruiken)
alle activiteiten van beheer van een alarmcentrale met uitsluiting van activiteiten als bewakingscentrale (=
die volgsystemen gebruiken)

Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al
dan niet publiek toegankelijke plaatsen
•
•
•
•

alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en portiers
alle activiteiten van persoonscontrole met uitsluiting van winkelinspecteurs en portiers
alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van portiers en uitsluiting van winkelinspecteurs
alle activiteiten van persoonscontrole met inbegrip van winkelinspecteurs en uitsluiting van portiers

Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de onmiddellijk
waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht
van de bevoegde overheid of van de houder van een overheidsconcessie
Begeleiding van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid
5°

E-mail adres onderneming: ………………………………………………………………………………….
Website: …………………………………………………………………………………………

6°

Indien uw onderneming over meerdere exploitatiezetels in België beschikt, gelieve in
onderstaande tabel de gegevens van alle exploitatiezetels in te vullen.
Adres
Naam Verantwoordelijke
Telefoonnummer Verantwoordelijke

7°

A. Eindverantwoordelijke van de onderneming:
Naam: ………………………………………..………..………..………..……
Telefoonnummer: …………………………..………..………..………..……
E-mail : ………………………………….…..………..………..………..……
B. Lijst van alle leidinggevend personeel:
Naam

8°

Functie

Telefoonnummer

Lidmaatschap van beroepsverenigingen of - federaties in België:
B.V.B.O.
andere
geen

Indien andere, naam: ………………..…..………..………..………..………..…..….…..………..……
II Omzet voor het aanslagjaar :
Voor de bewakingsondernemingen
I. Omzet uit het toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen
II. Omzet uit het toezicht op en controle van personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen (Het

Euro

totaal van 1+2+3)

• Waarvan diensten van winkelinspectie (1)
• Waarvan evenementenbeveiliging (2)
• Waarvan portiersdiensten (3)
III. Omzet uit de bescherming van personen
IV. Omzet uit het toezicht op en de bescherming bij het vervoer van waarden (Het totaal
van 1+2+3)

• met gebruik van intelligente boxen (1)
• licht vervoer (light CIT) (2)
• zonder gebruik van neutralisatiesysteem (3)
V. Omzet uit het beheer van alarmcentrales
VI. Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de
onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op het
openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de houder
van een overheidsconcessie
VII. Begeleiden van groepen van personen met het oog op de verkeersveiligheid
VIII. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de verkeersveiligheid
TOTALE OMZET (som van onderdelen I t.e.m. VIII)
III. Personeelsgegevens:
1° Indeling van de personen in functie van hun hoofdactiviteiten 1(toestand op 31/12)
Leidinggevende Bewakings
personen
agenten
I. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende
goederen:
• Waarvan voor “mobiele bewaking”
II. Bescherming van personen
1

indien bepaalde personen meerdere activiteiten uitoefenen binnen de onderneming, moet enkel hun hoofdactiviteit vermeld
worden (d.i. te berekenen op basis van het aantal gepresteerde uren voor een bepaalde activiteit). Elke persoon wordt dus slechts
éénmaal opgenomen in de tellingen.
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III. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden
IV. beheer van alarmcentrales
V.Toezicht op en controle van personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek
toegankelijke plaatsen:
• Waarvan diensten van winkelinspectie
• Waarvan evenementenbeveiliging
• Waarvan portiersdiensten
VI. Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben
op de onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die
zich bevinden op het openbaar domein, in opdracht van de
bevoegde overheid of van de houder van een
overheidsconcessie
VII. Begeleiden van groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid
VIII. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de
verkeersveiligheid
TOTAAL (som van onderdelen I t.e.m. VIII)
2° Aantal bewakingsagenten vermeld in 1° volgens statuut en geslacht op 31/12:
Man
Vrouw
Aantal productie-uren
Werknemers
Zelfstandigen
Interim
Totaal
3° Vooropleiding werknemers op 31/12:
Type vooropleiding
Lager onderwijs
Lager middelbaar onderwijs
Hoger middelbaar onderwijs
Hoger onderwijs korte type
Hoger onderwijs lange type
Universitair
Andere

Aantal werknemers

4° Aantal contracten:
Van onbepaalde duur aangevat in het afgelopen jaar
Van onbepaalde duur beëindigd in het afgelopen jaar
Van bepaalde duur aangevat in het afgelopen jaar
Van bepaalde duur beëindigd in het afgelopen jaar
5° Interim-bewaking in het afgelopen jaar
a) Aantal tewerkgestelde interim - bewakingsagenten in het afgelopen jaar: ………..…..………..……
b) Namen en adressen van interimkantoren waar beroep op werd gedaan voor bewakingsagenten in het
afgelopen jaar:
Naam interimkantoor
Adres

6° Werkplaatsen: plaatsen waar activiteiten worden uitgeoefend (situatie op 31/12):
Type bewaking
Aantal plaatsen
Namen klanten
Adres van klanten
Groepsbewaking 2
Bewaking voor overheden
³ groepsbewaking = een geografisch geconcentreerd aantal plaatsen waar een gelijkaardige service wordt verleend.
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Winkelinspectie
Portiersdiensten
IV. Klantengegevens:
1° Verdeling (in absolute cijfers) van uw klanten in het afgelopen jaar in functie van de aard van de
uitgevoerde opdrachten:
Aantal klanten 3
(verplicht)
I. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende goederen:
• Waarvan interventie na alarm
• Waarvan bewaking met honden
II. Bescherming van personen
III. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden:
IV. Beheer van alarmcentrales:
• Waarvan alarmen onroerende goederen
• Waarvan beheer volgsystemen
V. Toezicht op en controle van personen met het oog op het verzekeren van de
veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen:
• Waarvan diensten van winkelinspectie
• Waarvan evenementenbeveiliging
• Waarvan portiersdiensten
V. Beheer van alarmcentrales
VI. Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking hebben op de
onmiddellijk waarneembare toestand van goederen die zich bevinden op
het openbaar domein, in opdracht van de bevoegde overheid of van de
houder van een overheidsconcessie
VII. Begeleiden van groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid
VIII. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de
verkeersveiligheid
Totaal aantal klanten: (som van onderdelen I t.e.m. VIII)
V. Infrastructuur:
1° Naam en adres van de oproepcentrale voor communicatie met bewakingsagenten (op 31/12) indien
activiteiten van mobiele bewaking worden uitgeoefend 4:
Naam: …………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………
Verantwoordelijke :……………………………………telefoon.: …………………………………
2° De wagens die worden gebruikt voor het uitvoeren van waardetransporten 5:
Gepantserde voertuigen Niet gepantserde voertuigen
Waardetransport met Neutralisatie systeem
Transport van Metaalgeld*
Waardetransport met 3 bewakingsagenten*
Transport van Waardedocumenten
* Zonder beveiligd systeem (neutralisatiewaarden)
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aantal klanten: voor de rechtspersonen: BTW nummers tellen; voor natuurlijke personen: facturatie-adressen tellen.
4 Cfr. KB 07.04.2003 (BS 07.05.2003)
5 enkel van toepassing voor ondernemingen die activiteiten van waardetransport uitoefenen
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3° Aantal wagens die ingezet worden voor mobiele bewaking (cfr. artikel 8 van het K.B. van 15/03/2010 tot
regeling van bepaalde methodes van bewaking): ………………..………..………..
4°

De honden:
Maken de bewakingsagenten (of een gedeelte ervan) gebruik van honden om bepaalde
bewakingsactiviteiten uit te voeren?
JA
NEE
Zo ja:
a) aantal hondengeleiders op 31/12: …………..………..………..………..………..………..…
b) aantal honden op 31/12 : …………..………..………..………..……..………..………..……
c) aantal incidenten met honden in het afgelopen jaar: …….…..………..………..………..…
-

Datum

5°

Lijst incidenten
Korte omschrijving

Plaats

Naam van de
betrokken agent

Registratienummer
hond

De paarden:
Maken de bewakingsagenten (of een gedeelte ervan) gebruik van honden om bepaalde
bewakingsactiviteiten uit te voeren?
JA
NEE
Zo ja:
a) aantal opgeleide agenten: …………..………..………..………..………..………..………..…
b) aantal paarden : …………..………..………..………..………..………..………..………..…
c) aantal incidenten met paarden in het afgelopen jaar: …………..………..………..………..
Lijst incidenten
Datum
Korte omschrijving
-

Plaats

Naam van de betrokken agent

6°

De wapens:
a) Beschikt Uw onderneming over wapens die mogen worden gedragen en gebruikt bij het uitvoeren
van bewakingsactiviteiten?
JA
NEE
Zo ja (cijfers op 31/12)
Type/Categorie
Aantal bewakingsagenten die effectief wapen dragen
Aantal wapens
Vuurwapens
Wapenstok

b) adressen van de wapenkamers met de naam en telefoonnummer van de verantwoordelijke (op
31/12).
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Adres wapenkamer

Naam verantwoordelijke

Telefoonnummer

c) - aantal schietincidenten tijdens afgelopen jaar: ……..………..………..………..………..…
- lijst van schietincidenten:
Datum
Korte omschrijving
Plaats
Naam van de betrokken agent

7°

Havenbewaking:
a)
b)

Aantal opgeleide agenten: …………..………..………..………..………..………..……….
Aantal klanten in het afgelopen jaar: …………..………..………..………..………..……

VI. Incidenten:
1°
Aantal externe klachten door burgers omtrent het optreden van bewakingsagenten + het aantal
geweldplegingen door derden op bewakingsagenten in de uitoefening van hun activiteiten
(professionele kwetsuren) tijdens afgelopen jaar.
Opmerking: deze informatie wordt niet aan de onderneming gerelateerd.
Aantal klachten inzake
optreden bewakingsagenten bij
de onderneming
I. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende
goederen:
• Waarvan interventie na alarm
• Waarvan andere vormen van mobiele bewaking
II. Bescherming van personen
III. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden:
• Biljettenverdelers (A.T.M.)
IV. Beheer van alarmcentrales
V. Toezicht op en controle van personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek
toegankelijke plaatsen:
• Waarvan portiersdiensten
• Waarvan winkelinspectie
• Waarvan evenementenbeveiliging
VI. Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking
hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van
goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in
opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van
een overheidsconcessie
VII. Begeleiden van groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid
VIII. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de
verkeersveiligheid
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TOTAAL (som van onderdelen I t.e.m. VIII)
Aantal geweldplegingen door
derden op bewakingsagenten
(professionele kwetsuren)
I. Toezicht op en bescherming van roerende of onroerende
goederen:
• Waarvan interventie na alarm
• Waarvan andere vormen van mobiele bewaking
II. Bescherming van personen
III. Toezicht op en bescherming bij het vervoer van waarden:
• Biljettenverdelers (A.T.M.)
IV. Beheer van alarmcentrales
V. Toezicht op en controle van personen met het oog op het
verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek
toegankelijke plaatsen:
• Waarvan portiersdiensten
• Waarvan winkelinspectie
• Waarvan evenementenbeveiliging
VI. Verrichten van vaststellingen die uitsluitend betrekking
hebben op de onmiddellijk waarneembare toestand van
goederen die zich bevinden op het openbaar domein, in
opdracht van de bevoegde overheid of van de houder van
een overheidsconcessie
VII. Begeleiden van groepen van personen met het oog op de
verkeersveiligheid
VIII. Begeleiding van uitzonderlijke voertuigen met het oog op de
verkeersveiligheid
TOTAAL (som van onderdelen I t.e.m. VIII)
+ exhaustieve lijst met korte omschrijving van de feiten in geval van hold-up op waardetransport of patrouille
(mobiele bewaking) of bij geweldplegingen met werkonbekwaamheid tot gevolg.
VII. Alarmmeldingen (enkel van toepassing voor beheerders van een alarmcentrale):
a) gegevens alarmen onroerende goederen:
Met contract interventie
na alarm

Zonder contract
interventie na alarm

Aantal aansluitingen op 31/12
Aantal meldingen aan alarmcentrale in het
afgelopen jaar
Aantal incidentmeldingen van alarmcentrale aan
politie in afgelopen jaar
b) Beheer volgsystemen (enkel van toepassing indien vergund voor deze activiteit )
Voertuigen
Aantal aansluitingen op 31/12
Aantal meldingen aan bewakingscentrale in het afgelopen jaar
Aantal incidentmeldingen van bewakingscentrale aan politie in het
afgelopen jaar
Aantal incidentmeldingen aan een buitenlandse centrale in het
afgelopen jaar
Aantal stop- activeringen in het afgelopen jaar
Aantal teruggevonden goederen in het afgelopen jaar
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Andere
goederen

ALGEMENE OPMERKINGEN (of gegevens die u

niet kon ingeven in de daarvoor voorziene velden):

DATUM: …..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..……
NAAM: …..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..
FUNCTIE IN DE ONDERNEMING: …..………..………..………..………..………..………..………..……
HANDTEKENING:
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