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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 afhankelijk van de evolutie van de epidemie.  
Deze website zal steeds aangepast worden. 

 
Afhalen van kaarten en bestellingen aan het onthaal van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie 
(Waterloolaan 76, 1000 BRUSSEL) 
 
- Afhalen van documenten is momenteel niet mogelijk  
- Dit wordt opgevangen door verzending via de post 

 
Dossierbehandeling vergunningsbeleid 
 
 
Gezien de uitzonderlijke situatie vragen wij u  
 
- maximaal in te zetten op het elektronisch overmaken van documenten.  

 
Aangezien ook wij in deze periode inzetten op telewerk, komen papieren stukken minder snel bij de 
dossierbehandelaars. 

 
- Pré-screenings 

Aanvragen tot pre-screening worden op ononderbroken wijze behandeld worden. De 
antwoordtermijn bedraagt 3 werkdagen. 
 
 

Opleidingen 
 
Alle wettelijke opleidingen kunnen opnieuw gegeven worden op voorwaarde dat de nodige maatregelen 
tot beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus voorzien en gerespecteerd worden. 
 
Doordat bijscholingen klassikaal moeten gegeven worden, konden sommige  bewakingsagenten, 
alarminstallateurs  en privé-detectives deze verplichte opleiding niet binnen de voorziene termijn volgen. 
Ook aan de overige opleidingen en schiettesten kon niet deelgenomen worden. 
 
 
Om hieraan tegemoet te komen, worden naar aanleiding van COVID-19 de volgende afwijkingen voorzien: 
 

 Als je bewakingsagent of alarminstallateur bent, je identificatiekaart moet vernieuwd worden  
en je de bijscholing niet kon volgen…  
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Voor vernieuwingen van identificatiekaarten die aangevraagd worden tussen 10 maart en 30 juni 
2020 (en dus vervallen tussen 10 september en 1 januari 2021) 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 privé-detective bent, je vergunning moet vernieuwd worden en je de bijscholing niet kon 

volgen 
 
Detectives die de vernieuwing van de vergunning als detective dienen te bekomen, kunnen een 
aanvraag tot vernieuwing van deze vergunning indienen bij onze diensten zonder dat zij in het 
bezit zijn van een geldig bijscholingsattest. 
 
Indien ondertussen de vernieuwing van de vergunning als detective vervalt, zal, wanneer de 
betrokkene aan alle andere wettelijke vereisten voldoet, de vernieuwing van de vergunning 
worden verleend, dit onder de ontbindende voorwaarde van het voorleggen van een geldig 
bijscholingsattest voor uiterlijk 28 februari 2021. 
 

 
 Als je moest deelnemen aan de ‘schiettest bewakingsagent’ om te blijven voldoen aan de 

opleidingsvereisten… 
 
Tot  en met 30 juni 2020 geldt dat het attest dat voorgelegd moet worden voor deelname aan de 
schiettesten maximum 10 maanden oud mag zijn. 

 
 Als je tijdelijke identificatiekaart bewakingsagent binnenkort vervalt of vervallen is en je het 

resterende deel van de opleiding niet voor de vervaldatum van de kaart kan of kon volgen… 
 

Voor de tijdelijke identificatiekaarten die vervallen tussen 10 maart en 30 juni 2020 geldt dat de 
geldigheidsduur van 6 maanden verlengd wordt tot 10 maanden. 

 
 
 
 


