
Aanvraag inzet vrijwilligers bewakingsactiviteiten 

Bijlage 1 

1. Datum aanvraag:

Gegevens over het evenement 

2. Naam van het evenement:

Precieze beschrijving van de aard van het evenement (sport, folklore, fuif, cultureel, andere…): 

Is het de bedoeling dat er tijdens het evenement gedanst wordt? 

Plaats van het evenement: (adres + eventuele naam plaats) 

Datum:  

Voorzien aanvangsuur: 

Voorzien einduur: 

Gegevens over de organisatie 

3. Naam organiserende vereniging: 

Naam, adres, telefoonnummer van de verantwoordelijke van de organisatie: 

4. Ondergetekende verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12 maanden niet meer dan drie maal 
een evenement heeft georganiseerd waarbij vrijwilligers werden ingezet. 

5. Doet de organiserende vereniging, naast vrijwilligers ook beroep op bewakingsondernemingen?

Zoja, welke is de naam van deze bewakingsonderneming (en): 

Wat is het aantal door hen voorziene bewakingsagenten?: 



 

   

   

   Aanvraag inzet vrijwilligers bewakingsactiviteiten 

 

Gegevens over de vrijwilligers  

 

Naam        Voornaam    Nummer rijksregister    Adres                            Beroep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. De leiding over de vrijwilligers berust bij                       die als postchef optreedt en tijdens het  

evenement ter plaatse mobiel telefonisch bereikbaar is op het telefoonnummer: 

 

7. Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers voldoen aan de volgende voorwaarden : 

1° niet veroordeeld geweest zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf, zoals bedoeld in 
artikel 7 van het Strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland behoudens veroordelingen wegens 
inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het wegverkeer; 

2° niet tegelijkertijd lid zijn van een politiedienst of een inlichtingendienst, noch een functie hebben in een 
penitentiaire instelling, noch activiteiten uitoefenen van privédetective, van wapen- of munitiefabrikant of -
handelaar of enige andere werkzaamheid uitoefenen die, doordat ze wordt uitgeoefend door dezelfde persoon die 
ook een functie uitoefent in de sector van de private of bijzondere veiligheid, een gevaar kan opleveren voor de in- 
of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de openbare orde; 

3° minstens achttien jaar oud zijn; 

4° beantwoorden aan het profiel, zoals bedoeld in artikel 64 omvattende : 

- respect voor de grondrechten en de rechten van de medeburgers; 
- integriteit, loyaliteit en discretie; 
- een incasseringsvermogen ten aanzien van agressief gedrag van derden en het vermogen om 

zichdaarbij te beheersen; 
- afwezigheid van verdachte relaties met het crimineel milieu; 
- respect voor de democratische waarden; 
- de afwezigheid van risico voor de inwendige of uitwendige veiligheid van de Staat of voor de 

openbare orde. 

5° niet geschrapt zijn uit het Rijksregister van natuurlijke personen zonder nieuw adres achter te laten; 

6° in de afgelopen drie jaar niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing waarbij werd vastgesteld dat 
zij aan de veiligheidsvoorwaarden, bedoeld onder 6°, niet voldeden; 



 

   

   

   Aanvraag inzet vrijwilligers bewakingsactiviteiten 

 

7° niet tegelijkertijd deel uitmaken van een onderneming of van een interne dienst, vergund voor de uitoefening 
van bewakingsactiviteit "bewaking uitgaansmilieu" en van een andere niet-geassocieerde onderneming of interne 
dienst die vergund is voor andere activiteiten; 

8° in de afgelopen drie jaar geen lid geweest zijn van de inlichtingendiensten of van die politiediensten waarbij het 
onmiddellijk erna uitoefenen van een functie in de private veiligheid een gevaar oplevert voor de Staat of voor de 
openbare orde; 

9° hun wettelijke hoofdverblijfplaats sinds ten minste drie jaar in België hebben; 

10 ° effectief lid zijn van de organiserende vereniging of een effectieve en aanwijsbare band hebben met de 
vereniging; 

11° enkel taken van statische bewaking, controle en toezicht op het publiek uitoefenen; (evenementenbewaking) 

 

Hij verklaart dat de vrijwilligers geen enkele vorm van betaling ontvangen en dat zij deze activiteit slechts 
sporadisch uitoefenen;  

 

Voor echt verklaart, 

(Naam, voornaam, datum en handtekening aanvrager) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit aanvraagformulier moet minstens 10 werkdagen voor de aanvang van het evenement doorgemaild worden 
naar recherche@politiebrugge.be 
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