SCHEMA 1: OVERGANG VOOR HOUDERS VAN EEN ATTEST VOOR LEIDINGGEVEND PERSONEEL
1. Wie op 1 september 2018 in het bezit is van een
bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een leidinggevende
functie conform de wet van 10 april 1990
EN
Voor 1 september 2018 een identificatiekaart verkreeg voor het
uitvoeren van de overeenstemmende functie …

2. Wie na 1 januari 2017 het attest leidinggevend personeel type A
of het attest leidinggevende personeel type B behaalde maar nog
niet in het bezit is van een identificatiekaart
EN
Een identificatiekaart verkrijgt voor het uitvoeren van de
overeenstemmende functie waarvoor de aanvraag ten laatste op 1
september 2019 wordt ingediend …

… wordt gelijkgesteld met de
houder
van
het
bekwaamheidsattest
dat
toegang verleent tot dezelfde
functie namelijk: strategisch
leidinggevende of operationeel
leidinggevende …

3.Wie op 1 september 2018 in het bezit is van een
bekwaamheidsattest voor het uitoefenen van een leidinggevende
functie conform de wet van 10 april 1990
EN
Op 1 september 2018 beschikt over een erkenning als lesgever …

4. Wie op 1 september 2018 beschikt over het attest leidinggevend
personeel type A
EN
Op 1 september 2018 beschikt over een erkenning als
cursuscoördinator …

5.Wie op 1 september 2018 beschikt over het attest leidinggevend
personeel type A
EN
Sinds 1 januari 2016 beschikt over een aantoonbare en
ononderbroken
beroepservaring
als
commercieel
29.01.2019 …
vertegenwoordiger

… indien hij/zij vóór 1
maart 2019 het attest
‘bijscholing nieuwe wet’
behaalt.
OF
… indien hij/zij tussen 10
november 2017 en 1
maart
2019
het
‘bijscholingsattest
leidinggevend personeel’
heeft behaald.

… wordt gelijkgesteld met de
houders
van
het
bekwaamheidsattest strategisch
leidinggevende …
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6. Wie op 1 september 2018 beschikt over het attest leidinggevend
personeel type B
EN
Op 31 augustus 2018 erkend is als cursuscoördinator …

7.Wie op 1 september 2018 beschikt over het attest leidinggevend
personeel type B
EN
sinds 1 januari 2016 beschikt over een aantoonbare en
ononderbroken
beroepservaring
als
commercieel
vertegenwoordiger …

29.01.2019

… wordt gelijkgesteld met de
houder
van
het
bekwaamheidsattest operationeel
leidinggevende …

… wordt gelijkgesteld met de
houder
van
het
bekwaamheidsattest operationeel
leidinggevende …

… indien hij/zij vóór 1
maart 2019 het attest
‘bijscholing nieuwe wet’
behaalt.
OF
… indien hij/ zij tussen 10
november 2017 en 1
maart
2019
het
‘bijscholingsattest
leidinggevend personeel’
heeft behaald.

… indien hij/zij vóór 1
maart 2019 het attest
‘bijscholing nieuwe wet’,
het bekwaamheidsattest
commercieel
vertegenwoordiger
of
een bekwaamheidsattest
strategisch
leidinggevende behaalt.
OF
… indien hij/zij tussen 10
november 2017 en 1
maart
2019
het
‘bijscholingsattest
leidinggevend personeel’
heeft behaald.
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SCHEMA 2: OVERGANG VOOR HOUDERS VAN EEN ATTEST VOOR BEWAKINGSAGENTEN (niet van toepassing voor houders van het attest erfgoedbewaker)

1. Wie behalen.
op 1 september 2018 in het bezit is van een
bekwaamheidsattest conform de wet van 10 april 1990
EN
Voor 1 september 2018 een identificatiekaart heeft verkregen
voor het uitvoeren van de overeenstemmende functie …

2. Wie na 1 januari 2017 een bekwaamheidsattest behaalde
conform de wet van 10 april 1990 maar nog niet in het bezit is van
een identificatiekaart
EN
Een identificatiekaart verkrijgt voor het uitvoeren van de
overeenstemmende functie waarvoor de aanvraag ten laatste op
1 september 2019 wordt ingediend …

… wordt gelijkgesteld met de
houder
van
het
bekwaamheidsattest dat toegang
verleent tot dezelfde functie.

3. Wie op 1 september 2018 in het bezit is van een
bekwaamheidsattest conform de wet van 10 april 1990 maar
niet beschikt over een identificatiekaart zoals bedoeld in punten
1. en 2.
EN
Voor 1 maart 2021 beschikt over ‘bekwaamheidsattest
bewakingsagent - overgangsopleiding’*
*Deze overgangsbepaling geldt niet voor de gelijkstelling van het
bekwaamheidsattest
‘CIT’,
‘geldtelcentrum’,
‘operator
alarmcentrale’.

29.01.2019
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