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OPLEIDINGSVEREISTE 

 

� COMMERCIEEL VERTEGENWOORDIGER 

 Functie Opleidingsvereiste 

1. commercieel vertegenwoordiger bekwaamheidsattest – commercieel vertegenwoordiger 

of 

bekwaamheidsattest – strategisch  leidinggevende  

 

� LEIDINGGEVENDEN 

 

 Functie Opleidingsvereiste 

1. strategisch leidinggevende 

persoon die ofwel 

a) De leiding over het geheel van de bewakingsonderneming of interne 

bewakingsdienst 

b) Gezag uitoefent over alle bewakingsagenten of veiligheidsagenten van de 

bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst 

c) Gezag uitoefent over andere strategische of operationeel leidinggevenden van de 

bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst 

bekwaamheidsattest – strategisch leidinggevende  

2. operationeel leidinggevende 

oefent gezag uit over meer dan 15 bewakingsagenten zonder dat dit bevoegdheden van 

een strategisch leidinggevende inhoudt 

bekwaamheidsattest – strategisch leidinggevende 

of 

bekwaamheidsattest – operationeel leidinggevende 

3.  meewerkend leidinggevende  

oefent gezag uit over maximum 15 bewakingsagenten zonder dat dit bevoegdheden van 

een strategisch leidinggevende inhoudt 

bekwaamheidsattest vereist voor de bewakingsagenten waarover hij leiding 

heeft  

+ ofwel bekwaamheidsattest – strategisch leidinggevende 

+ ofwel bekwaamheidsattest – operationeel leidinggevende 

+ ofwel minstens 12 maanden houder zijn van een identificatiekaart voor de 

betrokken bewakingsactiviteit 
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� BEWAKINGSAGENTEN 

 Activiteit Opleidingsvereiste 

1 statische bewaking van roerende of onroerende goederen 

 

 

algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent  

� uitgeoefend op werkposten die een  nucleaire site uitmaken + bekwaamheidsattest – bewaking nucleaire sites 

� uitgeoefend op een werkpost die een havenfaciliteit uitmaakt + bekwaamheidsattest – havenbewaking 

2 mobiele bewaking van roerende of onroerende goederen en interventie na alarm algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent  

en 

bekwaamheidsattest – mobiele bewaking en interventie na alarm 

� uitgeoefend op werkposten die een  nucleaire site uitmaken + bekwaamheidsattest – bewaking nucleaire sites 

� uitgeoefend op een werkpost die een havenfaciliteit uitmaakt + bekwaamheidsattest – havenbewaking 

3. a) toezicht en/of bescherming bij het vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg 

van goederen 

bekwaamheidsattest – beveiligd vervoer 

� Indien voor opdrachtgevers van een nucleaire site + bekwaamheidsattest – bewaking nucleaire sites 

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 

 

bekwaamheidsattest – beveiligd vervoer 

� indien het grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen 

lidstaten van de eurozone betreft 

+ bekwaamheidsattest – grensoverschrijdend transport 

c) beheer van een geldtelcentrum bekwaamheidsattest – beveiligd vervoer  

of 

bekwaamheidsattest – geldtelcentrum 

d) bevoorrading van biljettenautomaten, bewaking bij werkzaamheden aan 

biljettenautomaten en onbewaakte werkzaamheden aan biljettenautomaten opgesteld 

buiten bemande kantoren, indien er toegang mogelijk is tot de geldbiljetten of 

geldcassettes 

bekwaamheidsattest – beveiligd vervoer  

 

4. beheer van een alarmcentrale  bekwaamheidsattest – operator alarmcentrale 

� indien ook particuliere Calls + bekwaamheidsattest – operator alarmcentrale particuliere eCall 

� indien ENKEL paritculiere eCalls bekwaamheidsattest – operator alarmcentrale particuliere eCall (zonder 

bekwaamheidsattest operator alarmcentrale) 

5. bescherming van personen algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

en 

bekwaamheidsattest – bescherming van personen 

6. winkelinspecteur algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

en 

bekwaamheidsattest – winkelinspecteur 

7. evenementenbewaking 

 

algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 
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8. bewaking uitgaansmilieu 

 

bekwaamheidsattest bewakingsagent – uitgaansmilieu 

9. doorzoekingen roerende en onroerende goederen algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

 

� uitgeoefend op werkposten die een nucleaire site uitmaken + bekwaamheidsattest – bewaking nucleaire site 

� uitgeoefend op een werkpost die een havenfaciliteit uitmaakt + bekwaamheidsattest – havenbewaking 

10. vaststelling materiële feiten  algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

en 

bekwaamheidsattest – vaststelling materiële feiten – controle betalend 

parkeren 

11. begeleiding groepen van personen met het oog op verkeersveiligheid algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

en 

bekwaamheidsattest – begeleiding groepen van personen 

12. bediening technische middelen algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

of 

bekwaamheidsattest – bediening technische middelen 

13. restcategorie persoonscontrole 

 

algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent 

� uitgeoefend op werkposten die een nucleaire site uitmaken + bekwaamheidsattest – bewaking nucleaire sites 

� uitgeoefend op een werkpost die een havenfaciliteit uitmaakt + bekwaamheidsattest – havenbewaking 

14.  elke bewakingsactiviteit die hoofdzakelijk wordt uitgevoerd door het bekijken van beelden 

van bewakingscamera’s of bedienen van camerasystemen 

 

Bekwaamheidsattest voor de betrokken activiteit 

+ bekwaamheidsattest – telebewaking 

15. elke bewakingsactiviteit waarbij beelden geïnterpreteerd worden d.m.v. röntgenstralen 

 

Bekwaamheidsattest voor de betrokken activiteit 

+ bekwaamheidsattest – analyse x-ray beelden 

16. elke bewakingsactiviteit die gewapend uitgeoefend wordt 

 

Bekwaamheidsattest voor de betrokken activiteit 

+ bekwaamheidsattest – gewapende opdrachten en evt. bekwaamheidsattest 

–  aanpassingsopleiding + attest schiettest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


