
DE BEWAKINGSWET
Van erfgoedbeheerders naar ‘erfgoedbewakers’?

De zogenaamde ‘Bewakingswet’ of ‘private veiligheidswet’, die dateert van 

10 april 1990, is sinds januari 2007 aangepast aan de vereisten van de brede 

museumsector. Suppoosten en ander erfgoedpersoneel dat toezicht houdt 

op de collecties en het publiek, kunnen dankzij de aanpassing van het KB dd. 

18 januari 2007 een aangepast programma volgen. Hiermee komt er wellicht 

een  oplossing voor een sinds 1990 bestaande situatie en onzekerheden. Erf- 

goedinstellingen kunnen hun bewakingspersoneel nu opleiden tot ‘erfgoed- 

bewaker’. In musea betreft dat zeer concreet de 

suppoosten. Maar wat zijn de repercussies voor 

archieven, bewaarbibliotheken en cultuurcentra 2? 

En wat met erfgoedverenigingen en -vrijwilligers 

die een collectie ontsluiten, dienen ook zij deze op-

leiding te volgen? 3 

[ Hilde Schoefs 1
 ]

DE WET TOBBACK

Cultuur- en erfgoedsector tout court 

In de cultuursector heerste lange tijd on-

duidelijkheid en vaak zelfs onwetendheid 

over het toepassingsgebied van de wet van 

10 april 1990 “tot regeling van de private 

en bijzondere veiligheid”, ook bekend als 

de ‘Bewakingswet’. De wet was bedoeld 

om een aantal cowboypraktijken in de 

sector van de buitenwippers en bewakings- 

agenten te beperken en legde daarom een 

aantal verplichtingen op aan rechtspersonen die bewakings-

activiteiten uitoefenen. In 1999 voerde minister Duquesne een 

vijfde bewakingsactiviteit toe, nl. “toezicht op en controle van 

personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op 

voor het publiek toegankelijke plaatsen”. In zijn omzendbrief 

haalde de minister daarbij als geviseerde typevoorbeelden aan: 

portiers aan de ingang van uitgaansgelegenheden, bewaking aan 

bioscoopcomplexen of winkelgalerijen, toezicht in pretparken, 

securitydiensten bij concerten, stewards bij fuiven,.... 

Bewaking omvat allerhande soorten toezicht op bescherming van 

goederen en personen. Er zijn zeven hoofdrubrieken: 

• bewaking van goederen; 

• bescherming van personen; 

• waardevervoer; 

• beheer alarmcentrales; 

• persoonscontrole; 

• vaststelling van de toestand van goederen;

• verkeersbegeleiding. 

Er zijn vier organisatievormen waaronder deze bewaking kan 

worden georganiseerd: een bewakingsonderneming, een interne 

bewakingsdienst, het vrijwilligersregime en  werknemers 

van concessiehouders. 

Vele bepalingen van de wet van 10 april 1990 zijn van toe-

passing op cultuur- en erfgoedorganisaties, maar zijn niet 

aangepast aan de specifieke situatie in deze organisaties, 

die volgens de letter van de wet wel aan die verplichtingen 

dienen te voldoen. Wanneer musea, erfgoedinstellingen, 

cultuurcentra of archieven op de veiligheid van bezoekers 

toezien en/of op een collectie, moeten ze in principe bij 

het ministerie van Binnenlandse Zaken een vergunning als 

interne bewakingsdienst aanvragen. Slechts weinig orga- 

nisaties uit het erfgoedveld, de musea niet te na gesproken, 

zijn hiervan op de hoogte. De Vereniging Vlaamse Cultuur- en 

gemeenschapscentra vzw (VVC) stelt op haar website heel dui-

delijk dat de toepassing van de bewakingswetgeving voor de 

cultuurcentra en voor de gemeenschapscentra onhaalbaar en onbe- 

taalbaar is. De Vlaamse Museumvereniging vzw (VMV) ziet het daar-

entegen als een kans tot verdere professionalisering in de sector.4 

Musea

Het Koninklijk Besluit over de beroepsopleiding voor leiding-

gevend en uitvoerend personeel zorgde bij de musea, waar 

suppoosten een specifieke bewakingsfunctie uitoefenen, voor de 

nodige onrust. Suppoosten zouden immers een dure, tijdrovende 

en vooral niet-aangepaste opleiding als bewakingsagent moeten 

volgen. De VMV startte daarom in augustus 2004, met de steun 

van de Vlaamse Gemeenschap, een project om de regels van de 

Bewakingswet bij musea bekend te maken en om bij de overheid 

een aanpassing van de strikte opleidingsnormen te vragen. De 

VMV ging daarbij te rade bij musea in Vlaanderen en Brussel. In ja- 

nuari 2005 diende ze een voorstel tot een aangepaste opleiding 
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in bij de Directie Private Veiligheid, die de wijziging van het 

uitvoeringsbesluit voorbereidde. 

EEN NIEUWE OPLEIDING: ERFGOEDBEWAKER

Dit voorstel haalde het en werd in januari 2007 als KB gepubliceerd 

in het Belgisch Staatsblad. In de nabije toekomst zal er een 

specifieke opleiding ‘bewakingsagent-erfgoedbewaker’ voorzien 

worden voor erfgoedbewakers die uitsluitend behoren tot een 

interne bewakingsdienst van een permanente instelling van 

publiek recht, die cultureel erfgoed beheert. Dit aangepaste 

opleidingsprogramma telt 68 lesuren en moet bij een erkende 

opleidingsinstelling gevolgd worden. Dit is een uitzondering op 

de algemene regel, die stelt dat een bewakingsagent een op-

leiding van 132 lesuren dient te volgen. De suppoosten die al een 

bekwaamheidsattest als bewakingsagent behaalden, dienen nog 

slechts één bijzonder vak over ‘interventie in cultuurinstellingen’ 

te volgen.

Het artikel 108 van het nieuwe KB Opleidingen van 18 januari 2007 

(te raadplegen op de website www.vigilis.be) voorziet hieromtrent 

nog het volgende: 

“Personen die vanaf tenminste 1 januari 1999 onafgebroken 

in dienst waren van een interne bewakingsdienst georga-

niseerd door een permanente instelling van publiek recht die 

cultureel erfgoed beheert en waarvan een aanvraag tot het 

verkrijgen van de vergunning als interne bewakingsdienst is 

ingediend binnen de drie maanden na inwerkingtreding van 

dit besluit, kunnen, voor wat betreft het leidinggevend 

personeel het ‘bekwaamheidsattest leidinggevend perso-

neel A’ en, voor wat betreft de bewakingsagenten het 

‘bekwaamheidsattest bewakingsagent – erfgoedbewaker’, 

bekomen, zonder het afleggen van examens, indien ze de 

opleiding zonder enige afwezigheid gevolgd hebben.” 

Kortom, om een snelle regularisatie van ervaren suppoosten 

en leidinggevenden aan te moedigen, voorziet het KB dat 

leidinggevenden en ‘erfgoedbewakers’ die sinds 1 januari 1999 

in dienst zijn, geen examens moeten afleggen. De opleiding 

moet nog steeds worden gevolgd, maar de attesten worden 

bij het einde ervan uitgereikt indien de betrokkene alle lessen 

heeft bijgewoond. Musea die binnen de drie maanden na de 

inwerkingtreding van het KB een aanvraag tot erkenning als 

interne bewakingsdienst indienen, in concreto vóór 28 april 2007, 

kunnen van deze gunstregel genieten. 

Dit KB is nog niet in werking getreden. Vanaf 19 maart 2007 kan 

de opleiding tot bewakingsagent-erfgoedbewaker worden geor-

ganiseerd. Wel dient de minister nog eindtermen vast te stellen. 

Het artikel van het KB dat verplicht tot een opleiding van 68 

uur, treedt eveneens slechts in werking wanneer de minister dat 

bepaalt. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling van examens voor 

ervaren suppoosten en leidinggevenden. Voor leidinggevenden 

werd de opleiding bovendien nog niet aangepast. Zij dienen nog 

steeds de gebruikelijke opleiding te volgen. Het is te hopen dat 

er op dit punt nog wijzigingen volgen. 

REPERCUSSIES

Wat zijn nu de repercussies van de wet voor archieven, 

bewaarbibliotheken, documentatiecentra en collecties van erf-

goedverenigingen? Onder erfgoedverenigingen verstaan we 

onder andere: heemkundige kringen, volkskundige organisaties, 

familiekundige verenigingen, industrieelarcheologische organi- 

saties en dergelijke meer. Daarbij moet er een duidelijk onder-

scheid gemaakt worden tussen professioneel beheerde collecties 

(van welke aard ook) en collecties die beheerd worden door een 

vrijwilligersvereniging.

Ten eerste dient gezegd te worden dat elk geval specifiek bekeken 

dient te worden vooraleer men kan besluiten dat deze of gene 

vereniging onder het toepassingsgebied van de wet van 10 april 

1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid valt.

In het algemeen is het zo dat het toezicht houden op en 

beschermen van goederen, evenals het toezicht houden op en 

controleren van personen, als bewakingsactiviteiten aanzien 

worden in de zin van de wet van 10 april 1990. Personen die deze 

activiteiten uitoefenen, vallen dan ook onder het toepassings-
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Ook het toezicht houden door vrijwilligers van een heemkundige kring op collectie en bezoekers valt onder bepaalde voorwaarden onder de Bewakingswet.  

© Heemkundige Kring Ter Palen.



gebied van deze wet. Elke vereniging, publiekrechtelijk of privaat-

rechtelijk, die aldus bewaking organiseert ter bescherming van 

goederen (collecties) en/of controles laat uitvoeren door haar 

leden op de aanwezige personen, dient dan ook:

• ofwel te beschikken over een vergunning als interne 

bewakingsdienst;

• ofwel een beroep te doen op een externe vergunde 

bewakingsonderneming voor het uitoefenen van deze 

bewakingsactiviteiten.

Organisaties in het culturele landschap die hieronder vallen, 

zijn dan onder andere musea, archieven, erfgoedbibliotheken, 

documentatiecentra, cultuurcentra, etc. 

Op bovenstaande regel is, ten tweede, een uitzondering voorzien 

voor het vrijwilligersregime. Algemeen kan namelijk gesteld 

worden dat deze enkele keren per jaar de deuren openen voor 

het grote publiek naar aanleiding van landelijke (bv. Erfgoeddag, 

Open Monumentendag, de Week van de Smaak, Nacht van de 

Geschiedenis,...) en/of lokale (bv. gemeentelijke, provinciale,...) 

evenementen. Dat kan gratis zijn, maar soms wordt er ook een 

kleine vergoeding gevraagd om tussen te komen in de kosten. 

Daarbij wordt er ‘toezicht’ gehouden door de leden van de 

erfgoedvereniging, meestal vrijwilligers en al of niet bezoldigd 

door een vrijwilligersvergoeding. Daarnaast houden veel 

verenigingen vaste openingsdagen (bv. elke zondag) en -uren 

(bv. elke donderdagavond van 19.00-21.00 uur) waarbij ze – al 

of niet bezoldigd door een vrijwilligersvergoeding – de deuren 

van hun museum of documentatiecentrum openstellen voor 

geïnteresseerden. De aanwezige vrijwilligers houden dan bij wijze 

van spreken ‘toezicht’ op de collectie en de bezoekers. Sommige 

van die musea en centra zijn privaatrechtelijk; ze zijn gehuisvest 

in de woning of het eigendom van een van de vrijwilligers of de 

vzw. Andere zijn publiekrechtelijk, ze zijn bijvoorbeeld eigendom 

van de stad of de gemeente en zijn ter beschikking gesteld van 

deze verenigingen, onder andere in het geval van monumenten 

of gemeentelijke lokalen.

Dit vrijwilligersregime is echter aan een aantal cumulatieve 

voorwaarden gebonden:

• zo kunnen enkel de activiteiten van persoonscontrole 

en verkeersbegeleiding door vrijwilligers worden uitge-

oefend;

• dienen deze activiteiten onbezoldigd uitgeoefend te 

worden;

• moet de vrijwilliger lid zijn van of moet er een duidelijk 

aanwijsbare band zijn met de organiserende vereniging;

• mogen deze activiteiten slechts occasioneel (maximaal 4 

tot 5 keer per jaar) worden uitgeoefend. 

De vrijwilligers die worden ingezet, moeten bovendien aan de 

volgende voorwaarden voldoen: 

• bepaalde veroordelingen niet hebben opgelopen en 

voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden, nodig voor het 

uitoefenen van deze functie;

• gedurende tenminste drie jaar hun wettige hoofd-

verblijfplaats hebben in België; 

• bepaalde beroepen (privé-detective, wapenhandelaar) 

of activiteiten niet uitoefenen die, doordat ze door een 

dergelijke vrijwilliger worden uitgeoefend, een gevaar 

kunnen uitmaken voor de openbare orde; 

• sinds vijf jaar geen lid geweest zijn van een politiedienst; 

• de leeftijd van 18 jaar (voor de uitvoerders) en 21 jaar 

(voor de leiding van het vrijwilligersteam) bereikt hebben. 

Een organisatie van vrijwilligers, die vormelijk gelijkt op een 

feitelijke interne bewakingsdienst (tegenover een externe 

bewakingsonderneming), moet niet worden vergund door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals dit het geval is voor 

bewakingsondernemingen en interne bewakingsdiensten. 

Het volstaat dat de burgemeester van de gemeente waar de 

activiteiten plaats vinden, de toestemming verleent voor het 

optreden van deze vrijwilligers. De ‘organisator’ moet hiertoe 

een aanvraag indienen bij de burgemeester, samen met een lijst 

van de vrijwilligers die de bewakingsopdracht voor hun rekening 

ERFGOED & EXPERTISE
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Toezicht houden in de leeszaal van een archief valt in principe onder de

Bewakingswet. © Stadsarchief Leuven.

Ook het baliepersoneel in documentatiecentra wordt in de wet van 10 april 

1990 beschouwd als toezichthoudend bewakingspersoneel.

© Gemeentelijk documentatiecentrum Marcel Dillen (Sint-Katelijne-Waver).
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zouden nemen. De burgemeester wint dan, voorafgaand aan 

zijn (of haar) beslissing, het advies in bij de korpschef van de 

lokale politie, rekening houdende met de hierboven vermelde 

voorwaarden.

Dit impliceert dat professionele bewakingsagenten nooit onder 

het vrijwilligersregime kunnen vallen. Aangezien het hier vrij-

willigers betreft en relatief bescheiden collecties is er doorgaans 

geen sprake van een ‘echte’ bewakingsopdracht; de voorzitter 

of een andere vrijwilliger is vaak tegelijk ‘toezichthoudende’ 

gastheer. De organisaties die de afgelopen jaren oproepen ter 

harte genomen hebben om publieksgerichter te werken en 

vaker hun deuren te openen voor het publiek, zouden bij deze 

dus afgestraft worden voor hun voorbeeldfunctie. Zelf een 

opleiding volgen noch het inhuren van bewakingspersoneel 

zijn wellicht aan de orde voor deze doelgroep; voor hen is dit 

vaak een tijdrovende hobby, naast hun beroep en hun privé- 

leven, en meestal steken ze er eerder eigen geld in, dan dat ze 

er kapitaal aan overhouden. 

Er lijkt gelukkig een compromis te bestaan. Indien leden van 

erfgoedverenigingen op opendeurmomenten (van welke 

aard ook: hetzij evenementen, hetzij dagelijkse/wekelijkse 

bezoekuren) slechts optreden als gastvrouw/-heer, zonder daarbij 

bewakingsactiviteiten uit te oefenen (dus enkel het publiek 

welkom heten, gidsen,...), vallen deze personen buiten het 

toepassingsgebied van de wet van 10 april 1990. Er is met andere 

woorden slechts een probleem wanneer zij bijvoorbeeld ook 

toezicht uitoefenen op het publiek (controleren op diefstal,...). Dit 

is een subtiel, maar cruciaal punt. 

Meer uitleg in verband met het vrijwilligerswerk is alvast te vin- 

den op de website www.vigilis.be waar u onder de rubriek ‘tref-

woorden’ het onderwerp ‘vrijwilligersregime’ kunt aanklikken.

MEER VRAGEN DAN ANTWOORDEN?

Zelfs nadat we een aantal feiten op een rij hebben gezet, blijven 

er vragen rijzen. De voornaamste is wellicht: hoe ernstig moeten 

erfgoedorganisaties zich zorgen maken indien ze niet voldoen 

aan de bepalingen in de wet? Laten we vooral niet uit het oog 

verliezen wat het voornaamste doel van de Bewakingswet was, 

namelijk bestaande wanpraktijken buiten de erfgoedsector aan 

banden leggen. Het is geheel niet uit te sluiten, maar ook niet erg 

waarschijnlijk, dat er een zeer strenge of strikte controle zou komen 

op de mate waarin erfgoedorganisaties aan de wet voldoen. 

Sommigen zien heil in een gecoördineerde externe bewakings-

dienst, provinciaal dan wel gemeentelijk of anderszins georga-

niseerd, die zijn diensten aanbiedt waar het nodig is. Dat kan 

in bepaalde gevallen een oplossing bieden, maar of dat in elke 

situatie haalbaar is, lijkt niet erg waarschijnlijk. 

Tot nader order blijft de wet van 10 april 1990 van toepassing op 

erfgoedorganisaties, zij het met een mogelijk onderscheid tussen 

vrijwilligersverenigingen en professionele organisaties. ■

1 Met dank aan FOD Binnenlandse Zaken, Eva Tahon (VMV), Gregory 

Vercauteren (Heemkunde Vlaanderen vzw),  Bruno Vermeeren (VVBAD) 

en Tine Verhaert (CBV). De inhoud van dit artikel weerspiegelt de visie 

van de auteur en is enkel bedoeld als introductie op de problematiek 

van de ‘Bewakingswet’. Voor meer informatie over de concrete 

effecten ervan op de werking van uw organisatie en eventueel te 

ondernemen acties, vragen wij u om contact op te nemen met de 

bevoegde instanties. Meer info vindt u o.a. op www.vigilis.be. 

2 Voor het standpunt van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en 

gemeenschapsentra vzw (VVC), zie: www.cultuurcentra.be/faq_

bewakingswet.htm. Hier vinden cultuur- en gemeenschapscentra 

ook uitgebreid informatie over de toepassing van de wet binnen hun 

sector. Voor alle informatie dienaangaande verwijzen we dan ook naar 

deze site. 

3 We hanteren hier een ruime vraagstelling naar het soort (erfgoed/

cultuur)organisaties dat onderhevig is aan deze wetgeving, gezien 

hier, met uitzondering van musea en cultuur- en gemeenschapscentra, 

weinig tot geen informatie over circuleert. 

4 Zie het luik rond de Bewakingswet op de site van de VMV: www.vmv.be. 

Meer informatie over de Bewakingswet

• wetswijziging van de wet tot regeling van de private en 

bijzondere veiligheid (B.S. 28/12/2006), zie www.vigilis.be/

upload/documents/programmawet271206.pdf; 

• wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 

(gecoördineerde versie), te vinden op www.vigilis.be/

upload/documents/dewetNL.pdf;

• Koninklijk Besluit betreffende de vereisten inzake 

beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake 

psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van 

een leidinggevende of uitvoerende functie in een 

bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst 

en betreffende de erkenning van de opleidingen (B.S. 

18/01/2007), zie www.vigilis.be/upload/documents/KB_

211206_VereistenOplErkOplFRNL.pdf. 

Wie louter als gastvrouw of -heer optreedt in een erfgoedorganisatie 

valt niet onder de Bewakingswet. © Borstelmuseum (Izegem).


