Aanvraag tot vergunning
onderneming voor camerasystemen
versie december 2017

Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk
besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor
camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen.

Uw aanvraag moet via een aangetekende zending per post worden gericht aan:
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
Waterloolaan 76, 1000 Brussel

De aanvraag tot vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten:

1. Voor de onderneming:
a. De statuten van de onderneming, waarbij in het maatschappelijk doel melding wordt
gemaakt van de activiteit conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van
camerasystemen.
b. Het ondernemingsnummer dat aan de onderneming werd toegekend door de Kruispuntbank
van Ondernemingen (KBO).
c.

Het telefoonnummer en emailadres van de onderneming.

d. Het document zoals weergegeven in bijlage 1 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en
gedagtekend).
e. De samenstelling van de onderneming: dit betreft het personeel (zelfs ingeval het een
éénmanszaak betreft)
 het aantal personeelsleden van de onderneming.
 een lijst van het leidinggevend personeel en de leden van de raad van bestuur met
vermelding van hun naam, voornamen, rijksregisternummer en datum van
indiensttreding en hun taakomschrijving.
Onder leidinggevend personeel dient te worden verstaan:
- Het personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit
personeel is belast met het nemen van beslissingen op het vlak van het
dagelijks bestuur en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid, onder meer
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ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. directeurs,
zaakvoerders, gedelegeerde bestuurders, bestuurders (afhankelijk van de
statuten en de rechtsvorm van de onderneming);
- Het personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat
belast is met de eigenlijke activiteiten. Dit personeel neemt de
belangrijkste beslissingen in verband met de veldoperaties of neemt de
effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel.”
 een lijst van het uitvoerend personeel met vermelding van hun naam, voornamen,
rijksregisternummer, datum van indiensttreding en hun taakomschrijving
(conceptie, installatie, …).
Onder uitvoerend personeel dient te worden verstaan:
- De personeelsleden die activiteiten inzake conceptie, installatie, onderhoud
of herstel van de camerasystemen uitvoeren.
 het leidinggevend personeel en de personen die in de raad van bestuur zetelen,
dienen bij de aanvraag tot erkenning, hun schriftelijke instemming te verlenen met
het in de wet bedoelde onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.
 een lijst van de personen belast met de commerciële relaties met de klanten van de
onderneming.
Opmerking: indien de personen niet beschikken over een rijksregisternummer of een
bisnummer, de naam, de voornamen, de geboortedatum, de nationaliteit, het volledig adres
en de datum van indiensttreding óf een raming hiervan.

2. Voor elk personeelslid:
a. Het document zoals weergegeven in bijlage 2 (behoorlijk ingevuld, ondertekend en
gedagtekend).
e

b. Een uittreksel uit het strafregister conform het model voorzien in artikel 596, 1 alinea van
het Wetboek van Strafvordering of een gelijkwaardig bewijs voor personen die hun
woonplaats in het buitenland hebben.
Het document mag maximaal zes maanden oud zijn op het moment van de
vergunningsaanvraag. Uit dit document moet blijken dat de onderneming beschikt over
personeel dat voldoet aan de voorwaarde bedoeld in artikel 61, 1°, van de wet.
c.

Een volledig ingevuld document tot instemming met het onderzoek naar de
veiligheidsvoorwaarden, volgens het model bepaald door de Koning in uitvoering van artikel
68 van de wet, zoals weergegeven in bijlage 3.
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Bijlage 1:
Verklaring op eer betreffende de onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de
vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd.

Verklaring afgelegd voor rekening van onderneming
…........................................................................................................................................................................
(naam onderneming en KBO-ondernemingsnummer)
Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1
2
(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer , functie binnen de onderneming ),
3

verklaar dat de onderneming voldoet aan de hiernavolgende verplichtingen :
o de verplichtingen ingevolge sociale en fiscale wetgeving;
o niet doorgehaald of geschrapt zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen;
o zich niet in staat van faillissement bevinden;
o indien de onderneming een rechtspersoon is, niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele straf,
zoals bedoeld in artikel 7bis van het strafwetboek.
verklaar dat (enkel te vervolledigen indien het een aanvraag tot vernieuwing van de vergunning betreft):
o

de onderneming vrij is van sociale of fiscale schulden hoger dan 2.500 euro die niet het voorwerp
uitmaken van een afbetalingsplan dat correct wordt nageleefd.

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. De onderneming
verbindt er zich toe om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….(plaats en datum)

(Naam, voornaam en handtekening)

1

Het 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.
2
Als functie moet vermeld worden of u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of om
controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen bent.
3
Vink de verplichtingen die vervuld zijn aan.
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Bijlage 2:
Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de
private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de
vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd.

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4
voornaam, rijksregisternummer of bisnummer ),
Verklaar :

(naam,

5

o onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse
Bondsstaat en mijn hoofdverblijfplaats te hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte
6
of in de Zwitserse Bondsstaat ;
o niet veroordeeld te zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele straf of criminele straf,
zoals bedoeld in artikel 7 van het strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland
behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het
wegverkeer;
o niet geschrapt te zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te
laten;
o geen lid te zijn van een politiedienst;
o geen lid te zijn van een inlichtingendienst;
o geen functie te hebben in een penitentiaire instelling;
o geen activiteiten van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar uit te oefenen;
o niet tegelijkertijd deel uit te maken van de onderneming voor camerasystemen en van een niet
geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor de bewakingsactiviteit “bewaking
uitgaansmilieu”;
o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een inlichtingendienst;
o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een politiedienst;
o in de afgelopen drie jaar volgende functie te hebben uitgeoefend binnen een politiedienst
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(duidelijke beschrijving van de functie en benaming van de betrokken dienst);
o geen andere werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor camerasystemen;

4 Het 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.
5
Vink aan wat van toepassing is.
6
Indien u enkel zitting heeft in de raad van bestuur van de onderneming of enkel controle uitvoert over de onderneming in de zin van
artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, dient u aan deze voorwaarde niet te voldoen, conform artikel 62 van de wet tot regeling
van de private en bijzondere veiligheid.
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o volgende werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor camerasystemen:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
(duidelijke beschrijving van de werkzaamheid).
Verklaar (enkel te vervolledigen indien u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, of persoon bevoegd om de
onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het
Wetboek van Vennootschappen, bent):
o geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber
of als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22
van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden
om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen;
o de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een
gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of
530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn
verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997.

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. Ik verbind er mij toe
om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(plaats en datum)

(Naam, voornaam en handtekening)
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Bijlage 3:

Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden

Ondergetekende (naam en voornaam): ..................................................................................................................
Adres (straatnaam, nummer, postnummer en gemeente): .....................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Geboorteplaats en geboortedatum: ........................................................................................................................
Rijksregisternummer**: ...........................................................................................................................................
Verklaart dat hij / zij * een uitvoerende / leidinggevende * functie beoogt uit te oefenen zoals bedoeld in de
wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.
Dienaangaande verleent ondergetekende hierbij in navolging van artikel 7, §2, tweede lid, van de wet tot
7
regeling van de private en bijzondere veiligheid , zijn instemming voor het onderzoek naar de
veiligheidsvoorwaarden conform artikel 7, §1 van de voornoemde wet.
Ondergetekende noteert dat de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, betrekking hebben op
inlichtingen van gerechtelijke of bestuurlijke politie en op beroepsgegevens.
Gegeven te ................................................................................. (plaats),
.................................................................................................... (datum)

Handtekening
(met de geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’).

* Schrappen wat niet past.
** Het rijksregisternummer vindt u achteraan uw identiteitskaart of rechtsboven op uw SIS-kaart.

7

Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (BS 31.10.2017).
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op

