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PERSOONSCONTROLE – SPORADISCH, VRIJWILLIGERS 

1 Algemeen 

Persoonscontrole, zoals door de wet omschreven, moet niet in alle omstandigheden door professionele 
bewakingsagenten uitgeoefend worden. Dit is het geval bij de sporadische organisatie van evenementen 
waarbij de organisatoren een beroep doen op vrijwilligers (art. 2, § 1, zesde lid van de wet). Deze vrijwilligers 
kunnen uitsluitend in de vorm van een interne bewakingsdienst georganiseerd worden. Deze interne 
bewakingsdienst belet zo dat niet-professionele externe groeperingen hun diensten ter beschikking stellen 
aan derden. Enkel professionele ondernemingen komen hiervoor namelijk nog in aanmerking. 
 
De bedoelde vrijwilligers kunnen, zo dit occasioneel en onbezoldigd gebeurt, activiteiten van 
persoonscontrole uitoefenen nadat de burgemeester van de gemeente waar het evenement plaatsvindt 
hiertoe zijn toestemming heeft verleend. 
 
De wet laat ook een combinatie toe tussen de inzet van professionele bewakers en vrijwilligers. Dit kan 
bijvoorbeeld doordat de organisator enerzijds leden van zijn vereniging inzet onder de vorm van een interne 
bewakingsdienst en daarnaast ook een beroep doet op een vergunde bewakingsonderneming. 

2 Voorwaarden waaraan de vrijwilligers zelf moeten voldoen 

2.1 Men mag bepaalde veroordelingen niet opgelopen hebben en men moet voldoen aan de 
moraliteitsvoorwaarden nodig voor het uitoefenen van deze functie (art. 5, eerste lid, 1° en 8° en art. 6, 
eerste lid, 1° en 8°). Leden van buiten de gemeente moeten een bewijs van goed gedrag en zeden 
bijvoegen. 
 
2.2 Men moet onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en er zijn woonplaats hebben (art. 5, 
eerste lid, 2° en 3° en art. 6, eerste lid, 2° en 3°). 
 
2.3 Men mag bepaalde beroepen niet uitoefenen (private detective, wapenhandelaar) of activiteiten die 
doordat ze door een dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend een gevaar kunnen betekenen voor de 
openbare orde (art. 5, eerste lid, 4° en art. 6, eerste lid, 4°). 
 
2.4 Men mag sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst (art. 5, eerste lid, 6° en 
art. 6, eerste lid, 6°). 
 
2.5 Men moet de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar (voor de leiding aan de ordedienst) 
bereikt hebben (art. 5, eerste lid, 7° en art. 6, eerste lid, 7°). 
 
2.6 Men dient tijdens de uitoefening van deze functie alle in de wet voorziene uitoefeningsvoorwaarden na te 
leven (zie ook 4 Controle van kledij en handbagage). 

3 Aanvraag indienen 

In de praktijk zal het de organisator zijn die hiervoor de toelating vraagt. Doorgaans zal dit gebeuren samen 
met de aanvraag tot toelating van het evenement. In dit geval moet men het derde luik van de 
evenementenaanvraag, ‘Aanvraag persoonscontrole’, indienen. 
 
De burgemeester vraagt omtrent deze ‘Aanvraag persoonscontrole’ het advies van de zonechef van de 
lokale politie en van het ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Rijkspolitie. 
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4 Controle van kledij en handbagage 

Een bewaker heeft geen enkele bijzondere bevoegdheid. Er is nochtans een belangrijke uitzondering. Zowel 
vrijwilligers als professionele bewakers kunnen personen die zich toegang wensen te verschaffen tot een 
publiek toegankelijke plaats onderwerpen aan een oppervlakkige controle van kleding en handbagage. 
Zoals reeds eerder gemeld, is voor het uitoefenen van deze controle voorafgaandelijk de toestemming van 
de burgemeester vereist. 
 
De bedoelde controle heeft niets te maken met de veiligheidscontrole zoals ze wordt uitgevoerd door de 
leden van politiediensten. Daarom is de uitvoering van deze oppervlakkige controle op kledij en handbagage 
aan strenge voorwaarden onderworpen. 
 
4.1 Het gaat om een oppervlakkige controle van kledij of handbagage. 
 
4.2 De bedoelde controle kan enkel uitgeoefend worden ten aanzien van diegene die een publiek 
toegankelijke plaats wenst te betreden en op het ogenblik dat dit gebeurt. Uitgangscontroles of controles op 
personen die de publiek toegankelijke plaats reeds hebben betreden, zijn verboden. 
 
4.3 De controle gebeurt op basis van vrijwilligheid; er kan geen enkele vorm van dwang gebruikt worden. 
Iedere burger kan weigeren zich aan de controle te onderwerpen. In dat geval kan hem de toegang ontzegd 
worden. 
 
4.4 De controle heeft een specifiek doel: voorkomen dat personen in het bezit van een wapen of een ander 
gevaarlijk voorwerp zich een toegang zouden verschaffen tot een publiek toegankelijke plaats en op deze 
wijze de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang brengen. De wet laat dan ook geen controles toe om 
andere redenen of naar andere voorwerpen. 
 
4.5 Systematische controles zijn verboden. De controle dient een uitzondering te blijven en kan alleen 
toegepast worden op basis van de gedraging van een persoon, op basis van materiële aanwijzingen of op 
basis van de omstandigheden. Kortom, de controle is enkel toegelaten wanneer er redelijke gronden zijn om 
te denken dat een persoon een wapen of een gevaarlijk voorwerp draagt, waarvan het binnenbrengen in de 
publiek toegankelijke plaats het goede verloop van het evenement kan verstoren of de veiligheid van de 
aanwezigen in het gedrang kan brengen. Enkel in deze omstandigheden mag deze persoon aan een 
controle onderworpen worden. Dit zal dus bijvoorbeeld niet nodig zijn schaars geklede personen, die 
duidelijk niets meer kunnen verbergen, te onderwerpen aan een veiligheidscontrole. 
 
4.6 De controle mag alleen uitgevoerd worden door bewakingsagenten van hetzelfde geslacht als de 
gecontroleerde. 
 
4.7 De controle van de bagage heeft enkel betrekking op de handbagage. Controle van goederen die zich in 
een voertuig bevinden, is verboden. 
 
4.8 Indien onder de kledij of in de handbagage een voorwerp wordt ontdekt dat een gevaar oplevert voor de 
veiligheid van de bezoekers maar waarvan het bezit geen misdrijf uitmaakt, staat de bezitter voor de keuze: 
hij geeft het voorwerp af of riskeert de toegang te worden geweigerd. Indien hij het voorwerp afgeeft, wordt 
het hem teruggegeven op het moment dat hij de bewaakte ruimte verlaat. Deze afgegeven voorwerpen 
kunnen nooit bewaakt worden zonder toestemming van de bezitter. Het is bij afgifte aangewezen dat de 
bewakingsagent een afgifteformulier verstrekt dat naderhand tegen het afgegeven voorwerp kan geruild 
worden. 
 
4.9 Indien onder de kledij of in de handbagage een wapen of ander voorwerp wordt ontdekt waarvan het 
bezit een misdrijf uitmaakt, is het aan te raden dat de burgemeester de bewakingsagenten ertoe verplicht de 
betrokkene de toegang te weigeren en onmiddellijk de politiediensten te verwittigen, aan wie zij alle nodige 
inlichtingen moeten verstrekken. De bewaker is in geen geval gemachtigd het wapen of een ander voorwerp 
af te nemen in afwachting van de komst van de politiediensten. 
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4.10 Indien de persoon zich ondanks deze weigering toch de toegang weet te verschaffen, beschikt de 
bewaker niet over de bevoegdheid om geweld te gebruiken en hem door middel van dwang of geweld uit de 
bewaakte plaats te verwijderen. Desnoods kan hiervoor een beroep gedaan worden op de politiediensten, 
die omtrent de opportuniteit van dwangmatige verwijdering zullen oordelen. 
 
Controles naar drugs zijn verboden. Dergelijke controles hebben een ander doel dan dit omschreven in de 
wet en zoals hierboven uiteengezet. Een louter oppervlakkige controle van kledij en handbagage is 
overigens onvoldoende effectief voor het aantreffen van drugs. Controles naar drugs blijven hoe dan ook 
een bevoegdheid van de politiediensten. 
 
De wet laat ook niet toe dat bewakingsagenten controles van kledij en handbagage zouden uitvoeren naar 
ongevaarlijke voorwerpen, zoals fototoestellen. Dit belet niet dat bezoekers kunnen gewezen worden op 
het verbod tot het nemen van beelden op sommige plaatsen en hieromtrent ook kunnen worden 
aangesproken. 
 
Het gebeurt dat tickets of toegangsaffiches de verplichtingen vermelden waaraan de burgers bij het 
bezoek aan bepaalde gelegenheden onderworpen worden. Op deze wijze ontstaat een 
toetredingsovereenkomst tussen de inrichter en de bezoeker. 
Het gebeurt echter ook dat de inrichter de bezoeker via deze techniek onderwerpt aan verplichtingen die de 
wet geenszins voorziet. De bepalingen van de wet op de bewakingsondernemingen, de 
beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten hebben betrekking op de openbare orde. Door 
middel van dergelijke toetredingsovereenkomsten worden de bevoegdheden van de bewakers die met het 
toezicht belast zijn niet uitgebreid. In dit geval is de toetredingsovereenkomst immers absoluut nietig. 

5 Slotopmerkingen 

Wanneer u gebruik maakt van een erkende bewakingsonderneming die toezicht op en controle van 
personen uitoefent, zal deze dit voorafgaand dienen te melden aan de burgemeester. 
 
Wanneer deze bewakingsonderneming toegangscontrole uitoefent met oppervlakkige controle van kledij 
en handbagage is op voorhand de bijzondere toelating nodig van de burgemeester. 
 
Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Politie Limburg Regio Hoofdstad, via het telefoonnummer 
011 26 74 51. 


