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Conversietabel activiteiten van bewaking: Wet 10 april 1990 > < Wet 2 oktober 2017 

 
Activiteit Wet 10 april 1990 (OUD) 

 

 
Activiteit Wet 2 oktober 2017 (NIEUW) 

Toezicht op en bescherming van roerende of 
onroerende goederen 

Art. 3, 1°  
Statische bewaking van roerende of onroerende 

goederen 
 

Toezicht op en bescherming van roerende of 
onroerende goederen, met inbegrip van mobiele 

bewaking en interventie na alarm  

Art. 3, 1° + 2° 
Statische bewaking van roerende of onroerende 

goederen  
+  
Mobiele bewaking van roerende of onroerende 

goederen en interventie na alarm 
 

Bescherming van personen Art. 3, 5° 
Bescherming van personen 

 

Toezicht en/of bescherming bij het vervoer van 
goederen 

Art. 3, 3° a 
Toezicht en/of bescherming bij het vervoer, 
geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van 

goederen 
 

Vervoer van geld of van door de Koning bepaalde 
goederen, andere dan geld, die omwille van hun 

kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan 
bedreiging onderhevig zijn.  

Art. 3, 3° b 
Vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare 

weg, van geld of van door de Koning bepaalde 
goederen, andere dan geld, die omwille van hun 
kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan 

bedreiging onderhevig zijn 
 

Beheer van een geldtelcentrum  Art. 3, 3° c 
Beheer van een geldtelcentrum 

 

Bevoorrading, bewaking bij werkzaamheden aan 
biljettenautomaten en onbewaakte 
werkzaamheden aan biljettenautomaten indien er 

toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of 
geldcassettes. 

Art. 3, 3° d 
Bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking 
bi werkzaamheden aan biljettenautomaten en 

onbewaakte werkzaamheden aan 
biljettenautomaten opgesteld buiten bemande 
kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de 

geldbiljetten of geldcassettes 
 

Beheer van alarmcentrale Art. 3, 4° 
Beheer van een alarmcentrale 

 

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

Art. 3, 7° + 13° 
Elke vorm van statische bewaking van de 
goederen, van toezicht op en controle van het 

publiek met het oog op het verzekeren van het 
veilig en vlot verloop van evenementen, verder 
genoemd “evenementenbewaking”  

+  
Het toezicht op en de controle van personen 
met het oog op het verzekeren van de veiligheid 

op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, 
dat niet voorzien is in artikel 3 6°, 7° of 8° 
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Toezicht op en controle van personen met het oog 
op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet 

voor het publiek toegankelijke plaatsen, met 
inbegrip van de activiteiten van winkelinspectie.  

Art. 3, 7° + 13° + 6° 
Elke vorm van statische bewaking van de 

goederen, van toezicht op en controle van het 
publiek met het oog op het verzekeren van het 
veilig en vlot verloop van evenementen, verder 

genoemd “evenementenbewaking”  
+  
Het toezicht op en de controle van personen 

met het oog op het verzekeren van de veiligheid 
op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, 
dat niet voorzien is in artikel 3 6°, 7° of 8°  

+ 
Winkelinspectie 
 

Toezicht op en controle van personen met het oog 

op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet 
voor het publiek toegankelijke plaatsen, met 
inbegrip van bewakingsactiviteiten op werkposten 

gelegen in een café, bar, kansspelinrichting of 
dansgelegenheid. 

Art. 3, 7° + 13° + 8° 

Elke vorm van statische bewaking van de 
goederen, van toezicht op en controle van het 
publiek met het oog op het verzekeren van het 

veilig en vlot verloop van evenementen, verder 
genoemd “evenementenbewaking”  
+  

Het toezicht op en de controle van personen 
met het oog op het verzekeren van de veiligheid 
op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, 

dat niet voorzien is in artikel 3 6°, 7° of 8°  
+ 
Elke vorm van statische bewaking, controleren 

toezicht op het publiek in plaatsen, behoren tot 
het uit-gaansmilieu, verder genoemd “bewaking 
uitgaansmilieu” 

 

Verrichten van de 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; 

Art. 3, 10° 
Verrichten van de vaststellingen, die uitsluitend 
betrekking hebben op de onmiddellijk 

waarneembare toestand van goederen die zich 
bevinden op het open-baardomein, in opdracht 
van de bevoegde overheid of van de houder 

van een overheidsconcessie 
 

Begeleiding van groepen van personen met het 
oog op de verkeersveiligheid.  

Art. 3, 11° 
Begeleiding van groepen van personen met het 

oog op de verkeersveiligheid 
 

 


