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1 Woordje van de directeur
Als directeur van de Directie van de beveiliging (DAB) ben ik van
mening dat het belangrijk is een woordje uitleg te geven over de
context van de oprichting van die nieuwe directie, maar ook om te
verklaren wat de gevolgen van de uitvoering van zo'n complex en
belangrijk project zijn.
Deze brochure heeft als doel die nieuwe directie voor te stellen en
duidelijke en nauwkeurige basisinformatie te geven om negatieve
reacties (angst, vooroordelen, geruchten ...) te wijten aan de angst
voor het onbekende te vermijden. Ze wil ook verduidelijken wat de
plaats van DAB binnen de bestaande structuur is.
Het is dankzij een dynamisch, krachtdadig en vastberaden team dat
het project tot stand is gekomen. Deze enorme uitdaging die de
oprichting van dergelijke eenheid is, ging gepaard met een aantal
teleurstellingen en werd soms afgeremd. We zetten onze weg echter
ongestoord voort.
Motivatie is in deze bijzondere context ongetwijfeld een
succesfactor.
De partnerschappen die we zijn aangegaan, stelden de Directie van de beveiliging in staat al een heel stuk weg
af te leggen. Die partnerschappen werden zowel binnen de Geïntegreerde Politie als erbuiten aangegaan.
Met mijn huidige en toekomstige medewerkers zou ik de uitdaging willen aangaan om van DAB een directie te
maken die erkend en gerespecteerd wordt voor haar professionalisme, ernst en efficiëntie.
Me baserend op de principes die met mijn visie samenhangen, zou ik samen met al mijn medewerkers een
korpsgeest, een 'DAB-spirit' tot stand willen brengen. Ik zou er ook graag voor willen zorgen dat mijn
medewerkers trots zijn deel uit te maken van de Federale Politie in het algemeen en van de Algemene directie
bestuurlijke politie en de Directie van de beveiliging in het bijzonder.

HCP Eric DELHEZ
Directeur DAB

Directie beveiliging - 5

2 Voorwoord
Deze brochure is bestemd voor de personeelsleden van de politiediensten. De verspreiding ervan is beperkt. Ze
mag enkel binnen de politiediensten worden verspreid. De reproductie ervan zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming is ten strengste verboden.
Om onze nieuwe eenheid, DAB, in het politielandschap te kunnen plaatsen, meer bepaald in dat van de Algemene
directie bestuurlijke politie en van de Federale Politie, wilden we een didactische brochure opstellen. Het is
belangrijk dat iedereen de totstandkoming van dit project in een context kan plaatsen en zich, gelet op de
omvang, rekenschap geeft van de gevolgen van de uitvoering ervan.
De inplaatsstelling van de nieuwe directie leidt tot voortdurende veranderingen, daarom bespreken we er slechts
de krijtlijnen van.
De brochure geeft dus de actuele toestand weer en kan op grond van een confrontatie van de praktijk met de
theorie permanent worden gewijzigd.
De Directie van de beveiliging wil alle korpschefs, directeurs en andere leden van de overheid van de op twee
niveaus gestructureerde politiediensten danken voor de ruime verspreiding van de informatie onder hun
respectieve eenheden.

Directie beveiliging - 6

3 Woordenlijst
AAGP
ABAGP
ABASP
ACP
AGP
AINP
AHINP
MB
ANPA
ABP
KB
BAC
BAGP
BASP
BCSP
BDL
ANG
BOC
HCP
CP
DAB
DAP
DAS
DGA
FAQ’s
GPI 48
INP
HINP
WPA
WGP
MFO
OBP
FGP
RPPol
FOD
VKCS

Aspirant-agent van politie
Aspirant-beveiligingsagent van politie
Aspirant-beveiligingsassistent van politie
Aspirant-commissaris van politie
Agent van politie
Aspirant-inspecteur van politie
Aspirant-hoofdinspecteur van politie
Ministerieel besluit
Nationale Politieacademie
Agent van bestuurlijke politie
Koninklijk besluit
Brussels Airport Company
Beveiligingsagent van politie
Beveiligingsassistent van politie
Beveiligingscoördinator van politie
Militair met een contract van bepaalde duur (bepaalde duur/durée limitée)
Algemene Nationale Gegevensbank
Basisoverlegcomité
Hoofdcommissaris van politie
Commissaris van politie
Directie van de beveiliging
Directie bescherming
Directie openbare veiligheid
Algemene directie bestuurlijke politie
Frequently asked questions (vaak gestelde vragen)
Omzendbrief betreffende de opleiding en training in geweldbeheersing voor de
personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten
Inspecteur van politie
Hoofdinspecteur van politie
Wet op het politieambt
Wet op de geïntegreerde politie
Dwingende ministeriële omzendbrief
Officier van bestuurlijke politie
Federale Gerechtelijke Politie
Koninklijk besluit tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten
Federale Overheidsdienst
Veiligheidskorps (FOD Justitie)
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4 Context
4.1 Ontstaan van het project en normatief kader
Gelet op het regeerakkoord van 9 oktober 2014 dat voorzag in een debat over de kerntaken van de politie en
gelet op het door Jan Jambon, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, voorgelegde plan, besliste de kern1
op 22 december 2015 om binnen de Algemene directie bestuurlijke politie (DGA) de Directie van de beveiliging
(DAB) op te richten. Deze directie moet binnen één en dezelfde structuur soortgelijke opdrachten, die tot hier
toe uitgevoerd werden door verschillende korpsen en diensten, onderbrengen (bijvoorbeeld Defensie, de Lokale
Politie of zelfs privéondernemingen zoals Brussels Airport Company - BAC).
De voorbereiding van het project nam ongeveer twee jaar in beslag. Gelijktijdig werd er een wetgevend parcours
afgelegd (voor bepaalde besluiten nog steeds aan de gang).
De aanslagen in maart 2016 hebben de noodzaak om dergelijke eenheid met spoed op te richten nog meer
onderstreept. De politieke wil was om een snel, doeltreffend en efficiënt antwoord te kunnen geven.

4.2 Beveiligingsassistenten en -agenten
De wet betreffende de beveiligingsagenten en -assistenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen
met betrekking tot de politie werd op 12 november 2017 afgekondigd en op 27 november 2017 in het Belgisch
Staatsblad gepubliceerd. Dit benadrukt opnieuw de wil om snel te handelen.

4.3 Bestaansreden van DAB
De oprichting van deze nieuwe directie moet toelaten zowel op lokaal als op federaal niveau een maximale
politiecapaciteit vrij te maken. Het is de bedoeling de vrijgekomen middelen op hun beurt te benutten voor de
kerntaken van de politie die een algemene politiebevoegdheid vereisen (principe van de optimalisatie van de
operationele capaciteit).

4.4 Bepalingen van de wet betreffende het statuut van de leden van
DAB
De wet tot oprichting van de 'Directie beveiliging' binnen de Algemene directie bestuurlijke politie van de
Federale Politie legt haar opdrachten en de bevoegdheden van haar personeel vast. De wet legt het statuut van
DAB vast en voorziet in de overplaatsing van het personeel van het veiligheidskorps (ambtshalve gepland op 1
januari 2019).
De militairen die actief in dienst zijn en bekleed zijn met een graad van vrijwilliger of onderofficier (ofwel de
militairen met een anciënniteit van ten minste 20 jaar voor de beroepsmilitairen, ofwel de 'BDL', d.w.z. de
militairen die voor een beperkte duur zijn aangeworven) en de leden van BAC (met de graad van inspecteur bij

1

Kern: de beperkte ministerraad.
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de luchthaveninspectie) en sommige leden van de Civiele Veiligheid (operationele brigadiers of operationele
medewerkers) hebben de mogelijkheid om na een aangepaste selectieprocedure de rangen van DAB te
vervoegen. De vrijwillige militairen hebben bij de aanwerving voorrang.
Er zullen dus voornamelijk beveiligingsagenten, leden van het operationeel kader met een nieuwe graad en met
bepaalde politiebevoegdheden, tewerkgesteld worden.

4.5 Algemene wetgevende gevolgen
Die ministeriële beslissing heeft tot de aanpassing van bepaalde wettelijke bepalingen geleid (wet op het
politieambt, wet op de geïntegreerde politie, tuchtwet, statutaire wetten op het niveau van de politie en op dat
van de militairen ...).
Het wetgevende parcours leidde tot de volgende bepalingen:


Wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot
wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie → gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad op 27 november 2017



Verschillende (sommige nog niet gepubliceerde) koninklijke en ministeriële besluiten die de wet
geleidelijk aan in werking doen treden:
-

Koninklijk besluit in regime
Koninklijk besluit Opleiding
Ministerieel besluit Opleiding
Koninklijk besluit Graden
Koninklijk besluit Legitimatiekaarten
Koninklijk besluit BAC
Koninklijk besluit VKCS
Koninklijk besluit Civiele Veiligheid
Koninklijk besluit Militairen

4.6 Doelstellingen van de oprichting van DAB
Drie doelstellingen liggen aan de basis van de oprichting van DAB:
1°) Het aantal militairen op straat en voor de 'kritieke' gebouwen verminderen;
2°) Gevoelige plaatsen gewapend beveiligen;
3°) Een pragmatische en efficiënte oplossing vinden voor de problematiek van het veiligheidskorps (VKCS).
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5 Onderscheid tussen beveiliging, bewaking en
bijzondere bescherming
5.1 Beveiliging
Beveiliging omvat een gewapend politiedispositief bestemd om overtredingen en incidenten die de veiligheid
van een plaats of van een politiedispositief kunnen bedreigen (verdachte handelingen en feiten - al dan niet
strafbaar - die zich op een plaats of binnen een dispositief of in de onmiddellijke omgeving ervan voordoen) te
voorkomen en erop te reageren. De beveiliging gebeurt in het bijzonder door de inrichting van vaste posten en
de uitvoering van mobiele patrouilles. De aanwezigheid van de politie is bovendien een waarborg voor een snelle
interventie om de gebeurtenis te beheersen. Aangezien DAB een directie is die gericht is op de interventies van
bestuurlijke politie, worden de interventies van gerechtelijke politie verzekerd door een andere politiedienst
(Lokale Politie, LPA, FGP ...).

5.2 Bewaking
Bewaking bestaat uit interne veiligheidsmaatregelen die onder de verantwoordelijkheid van de beheerder van
de site blijven vallen. In de praktijk worden die maatregelen vaak uitgevoerd door een private bewakingsfirma
in opdracht van de uitbater van de plaats. Die maatregelen bestaan onder meer in de controle van de personen
die de betrokken site betreden of verlaten, het toezicht 'on site' door een fysieke aanwezigheid of door middel
van bewakingscamera's.
Eenzelfde infrastructuur kan zowel door de politie (DAB) gewapend worden beveiligd als door een privéfirma
worden bewaakt. Een goede samenwerking met de private veiligheidsdiensten van die firma is dus essentieel.
Dit geldt zowel op de eigenlijke beveiligingssites (nucleaire sites, luchthaveninfrastructuur Brussel-Nationaal,
kritieke punten zoals de parlementaire gebouwen en ambassades) als voor de politie van de hoven en
rechtbanken (bv. toegangen tot sommige justitiepaleizen).

5.3 Bijzondere bescherming
Er moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen het begrip beveiligingen het begrip bijzondere
bescherming. Dit laatste begrip betreft de bijzondere maatregelen die worden genomen om de fysieke integriteit
en het leven van bepaalde personen te beschermen (vips, bedreigde personen ...) en behoort tot de corebusiness
van de Directie bescherming van de Federale Politie (DAP).
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6 DAB in het organogram van DGA
DAB is een van de tien centrale directies van DGA. Drie van die tien centrale directies zijn grotendeels met elkaar
verwant op het vlak van veiligheid. Ze verschillen echter van elkaar door hun operationele doel. Die drie directies
zijn:
-

DAP: Directie bescherming die als opdracht de gespecialiseerde bescherming van personen of goederen
heeft;
DAS: Directie openbare veiligheid die als opdracht de openbare veiligheid heeft;
DAB: Directie beveiliging die als opdracht de beveiliging van infrastructuren, plaatsen, gebouwen en
voorzieningen heeft.

DAS neemt op eigen initiatief of op verzoek van een partner actief deel aan de ontwikkeling van nieuwe
middelen, procedures of actiemodi die van dien aard zijn dat ze het genegotieerd beheer van de publieke ruimte
op nuttige wijze ondersteunen en waarvan het gebruik/de toepassing bovenal gespecialiseerde middelen of
knowhow vereist.
DAP bestaat uit detachementen die belast zijn met respectievelijk de gespecialiseerde beschermingsopdrachten
van personen en goederen, de bescherming van de leden van de koninklijke familie en van de koninklijke
domeinen en paleizen en met politieopdrachten bij de SHAPE.
DAB is belast met de beveiliging van de nucleaire sites, de politie van de hoven en rechtbanken, de beveiliging
van de luchthaven Brussel-Nationaal, van bepaalde kritieke punten zoals de koninklijke domeinen en paleizen,
de SHAPE, bepaalde ambassades (met name die van de Verenigde Staten, Engeland, Israël en Frankrijk), sommige
gebouwen van de Europese instellingen, de ambtswoning van de eerste minister, het kabinet van de eerste
minister en de NAVO.
Wat de SHAPE en de koninklijke domeinen en paleizen betreft, is DAP belast met de bescherming van de
personen, terwijl DAB voor de beveiliging van de infrastructuren (gebouwen), van plaatsen of voorzieningen
zorgt. De gezamenlijke aanwezigheid van DAP en DAB op sommige plaatsen vereist een kennis van eenieders rol
om de opdrachten optimaal te kunnen uitvoeren.
DAB moet autonoom zijn. Bijgevolg zal een reserve worden aangelegd.

Directie beveiliging - 11

7 Opdrachten
De opdrachten van DAB zijn degene die worden bedoeld in artikel 23 en artikel 44/16 van de WPA.
Onverminderd de bevoegdheden van de politieambtenaren en de toepassing van de artikelen 61 en 62 van de
wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus,
zijn de beveiligingsassistenten en -agenten van politie belast met de volgende opdrachten:
-

de beveiliging van de nucleaire sites (art. 44/16);
de overbrenging van gevangenen en de politie van hoven en rechtbanken (art. 23);
de beveiliging van de infrastructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal (art. 44/16);
de beveiliging van de nationale, internationale en Europese instellingen (art. 44/16);
de beveiliging van de kritieke infrastructuren (art. 44/16);
de beveiliging van de instellingen van de SHAPE en de NAVO (art. 44/16);
de beveiliging van de koninklijke domeinen en paleizen (art. 44/16).

DAB zal eveneens belast zijn met de punctuele beveiliging van de politionele operaties en, op subsidiaire wijze,
de protocollaire begeleidingen.

Beveiliging van de nucleaire sites
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8 Visie en waarden
Het doel en de prioriteit van DAB zijn een kwalitatieve dienstverlening te bieden zowel aan haar personeel als
aan de burgers, partners en klanten. Het menselijke staat in het centrum van haar visie, zowel intern, d.w.z. ten
aanzien van de medewerkers (het menselijke beheer van de middelen en niet het beheer van de menselijke
middelen is een hefboom voor efficiëntie en welzijn) als extern, d.w.z. ten aanzien van het publiek, de burgers,
de partners ...
Daardoor ontstaan professionalisme, fierheid over het verzette werk, kwalitatief werk, een goede communicatie
en een reële betrokkenheid gelet op het evenwicht tussen de persoonlijke en operationele aspecten.
Dienstverlenende ingesteldheid, transparantie, collegialiteit en gedeelde verantwoordelijkheid zijn enkele van
de waarden die hoog in het vaandel worden gedragen. Integriteit, loyaliteit en respect zijn essentieel. Respect
hangt voor DAB onder andere samen met het beeld dat het publiek van de politie heeft. De leden van DAB
beogen zelfrespect, respect voor de anderen, voor hun uniform, de regels, de wetten. "Om gerespecteerd te
worden, moeten we eerbiedwaardig zijn." Dit vereist nauwgezetheid en discipline in de uitvoering van de
toevertrouwde opdrachten.
DAB tracht ook de medewerkers te begeleiden bij hun ontwikkeling en hun persoonlijke ontplooiing. In dat
verband heeft de hiërarchie een voorbeeldfunctie voor een opwaarts streven.
DAB gaat ook uit van de filosofie van de geïntegreerde werking binnen een geïntegreerde politie. De klemtoon
wordt bijgevolg in het bijzonder gelegd op een evenwichtige wederzijdse hulp in het kader van de verschillende
samenwerkingen (solidariteitsprincipe). Optimalisatie is daarbij gunstig voor iedereen.
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9 Werkingsprincipe
DAB voert haar opdrachten uit rekening houdend met het continuïteitsprincipe van de openbare dienstverlening.
Aangezien de inplaatsstelling van DAB niet in een keer plaatsvindt, blijven de diensten die de haar toevertrouwde
opdrachten momenteel uitvoeren, deze opdrachten uitvoeren totdat DAB in staat zal zijn ze over te nemen. In
afwachting kunnen protocolakkoorden en/of samenwerkingsakkoorden worden ondertekend.
Dit continuïteitsprincipe maakt het ook noodzakelijk dat DAB op elk moment versterkt wordt, bijstand en steun
krijgt wanneer er bijvoorbeeld niet voldoende personeel is (hiervoor is een heraanpassing van onder meer de
MFO's en protocollen nodig) of wanneer de leden van DAB niet de vereiste competenties of geschikte
infrastructuur hebben (bv. op gerechtelijk vlak en/of inzake aanhouding).

Politie van de hoven en rechtbanken en overbrenging van
gevangenen
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10 Organisatieprincipe
DAB bestaat uit een unieke en centrale directie in Brussel die een geheel van gedeconcentreerde eenheden leidt.


De politie van de hoven en rechtbanken: 12 DAB-eenheden (een per gerechtelijk arrondissement)



De nucleaire sites: 4 DAB-eenheden
→ Tihange (kerncentrale)
→ Doel (kerncentrale)
→ Fleurus (nucleaire site)
→ Dessel/Mol/Geel (nucleaire site)



1 beveiligingseenheid BruNat



1 eenheid kritieke punten



1 centrale reserve + 1 centrale nucleaire reserve (gelet op de vereiste veiligheidsmachtiging)



1 detachement SHAPE (beveiliging infrastructuur)



1 detachement koninklijke domeinen en paleizen (beveiliging infrastructuur)

Bij de SHAPE en wat de koninklijke domeinen en paleizen betreft, vervult een detachement van DGA/DAP al de
opdracht van bijzondere bescherming van de personen (koning, koninklijke familie, SACEUR …). In het kader van
de optimalisatie van de operationele capaciteit beveiligen de leden van DAB de infrastructuur, terwijl de leden
van DAP zich met de veiligheid van de personen bezighouden.
Met inachtneming van het principe 'eenheid van terrein/eenheid van commando' worden de leden van DAB ter
beschikking gesteld van de detachementen van DAP. Dit principe is ook van toepassing op het detachement van
DAB in BruNat (onder het commando van LPA geplaatst).
DAB beoogt de optimalisatie van de operationele capaciteit, de autonomie in de uitoefening van de eigen
opdrachten en de genuanceerde polyvalentie van het personeel. Voor die polyvalentie is er voorzien in
aangepaste opleidingen, waarbij eenieder volgens zijn mogelijkheden de gelegenheid heeft om intern te
verschuiven naar een ander domein dan het hem oorspronkelijk toegewezen domein. Beoogd wordt een betere
dienstverlening, meer gerichte steun en tevredenheid van de klanten (dienstenafnemers), partners en
medewerkers.
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11 Patch: de wolf

Binnen de Federale Politie werd er beslist om de patches en de logo's eenvormig te maken. De visuele identiteit
is belangrijk, aangezien ze aan de leden van de eenheid een gevoel geeft deel uit te maken van een groep.
De patch van DAB is er gekomen nadat er over de sleutelwoorden die op DAB betrekking hebben is nagedacht,
namelijk:
beveiliging, waakzaamheid, veiligheid, groep, doeltreffendheid, doelmatigheid, respect, structuur,
autonomie, fierheid, nauwgezetheid en organisatie.
De keuze voor de wolf, een sociaal dier bij uitstek, lag voor de hand: zijn identiteit berust op het feit deel uit te
maken van zijn roedel waarbinnen elke wolf een welbepaalde plaats heeft.
Binnen de roedel leggen wolven van nature eerder de nadruk op harmonie dan op competitie.

"De kracht van de roedel is de wolf,
en de kracht van de wolf is de roedel."
-Kipling-
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12 Samenstelling
Naast de omkadering bestaande uit HCP's, CP's, HINP's en burgermedewerkers, zijn er binnen DAB ook door
de wet gecreëerde nieuwe graden:
1.

Beveiligingsagent van politie (BAGP) (niveau D).

2.

Beveiligingsassistent van politie (BASP) → Uitdovende graad aangezien het een specifiek toegekende
graad betreft:
-

3.

eerst aan de leden van het VKCS (niveau C) die ambtshalve naar DAB overgeplaatst worden;
aan sommige militairen bekleed met de graad van onderofficier;
aan sommige leden van BAC (de inspecteurs en de adjunct-hoofdinspecteurs van de
luchthaveninspectie).

Beveiligingscoördinator van politie (BCSP) → Uitdovende graad aangezien het een graad betreft die
specifiek in het leven is geroepen voor de personeelsleden van het VKCS van niveau B en die binnen het
VKCS momenteel de functie van coördinator uitoefenen.

De totstandkoming van de graden BASP en BCSP is gebaseerd op een erkenning van het diploma (niveau C en
niveau B) van personeelsleden die van werkgever veranderd zijn en van wie de overplaatsing wordt geregeld
door de wet of door een KB dat op de overplaatsing betrekking heeft.
Die twee graden zijn sinds de totstandkoming ervan dus aan het uitdoven.
Onder voorbehoud van de mogelijke toepassing van het protocol 409/1 (cf. infra), zijn er bij de operationele
personeelsleden van DAB geen inspecteurs van politie. Er zijn evenmin agenten van politie.
Uit welke personeelsleden is DAB samengesteld?
De overgeplaatste ambtenaren van het VKCS van de FOD Justitie.
De militairen die zich kandidaat stellen (volgens de voorheen opgesomde voorwaarden) en geselecteerd
worden.
De personeelsleden van BAC met de functie van inspecteur van de luchthaveninspectie die zich kandidaat
stellen en geselecteerd worden.
De leden van de Civiele Veiligheid (operationele brigadiers of operationele medewerkers van de Civiele
Veiligheid) die zich kandidaat stellen en geselecteerd worden.
De nieuwe personeelsleden die extern zijn aangeworven.
De selectievoorwaarden voor de BAGP's zijn de volgende:
de Belgische nationaliteit bezitten;
de burgerlijke en politieke rechten bezitten;
van onberispelijk gedrag zijn;
ten minste 17 jaar oud zijn;
niet het voorwerp uitmaken van het wettelijke verbod om wapens te dragen, noch zich onthouden van
om het even welk gebruik van wapens en andere ter beschikking gestelde verdedigingsmiddelen
krachtens de voorwaarden die volgens de wetten, besluiten en richtlijnen ter zake zijn bepaald;
een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen dat op de datum van de kandidaatstelling minder
dan drie maanden oud is;
geen diplomavereisten. Aangezien er geen diplomavereisten zijn, geeft het bezit van (tenminste) een
getuigschrift van hoger secundair onderwijs recht op een vrijstelling van de cognitieve vaardigheidsproef.
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12.1 Operationeel kader van de politie
Ingevolge de wet van 12 november 2017 hebben nieuwe graden het bestaande operationele kader binnen de
politie aangevuld:
-

kader van beveiligingscoördinatoren van politie (BCSP);
kader van beveiligingsassistenten van politie (BASP-ABASP);
kader van beveiligingsagenten van politie (BAGP-ABAGP).

Er moet worden opgemerkt dat die nieuwe graden enkel binnen DAB bestaan. De nieuwe graden BCSP, BASPABASP zijn echter uitdovend.
De bestaande hiërarchie tussen die nieuwe graden is de volgende:
BCSP
BASP-BAGP

12.2 Operationeel statuut
De BAGP's (beveiligingsagenten) en BASP's (beveiligingsassistenten) zijn leden van het operationele kader met
beperkte politiebevoegdheden: agent van bestuurlijke politie (ABP).
De BCSP's (beveiligingscoördinatoren) zijn leden van de omkadering met beperkte politiebevoegdheden: agent
van bestuurlijke politie (ABP).

12.3 Bevoegdheden van de BAGP's, BASP’s en BCSP’s
-

Betreden van de voor het publiek toegankelijke plaatsen (art. 26 §1 WPA).
Doorzoeken en ontruimen van de plaatsen (art. 27. WPA).
Fouilleringen van personen (bestuurlijke, gerechtelijke fouilleringen, fouilleringen bij personen die in een
cel worden opgesloten) (art. 28 WPA).
Doorzoeken van voertuigen (art. 29 WPA).
Bestuurlijke inbeslagneming (art. 30 WPA).
Bestuurlijke aanhouding (art. 31 WPA).
Vasthouden van personen bij betrapping op heterdaad (wet betreffende de voorlopige hechtenis, art. 1,
3e lid).
Identiteitscontrole (art. 34 WPA).
Gebruik van geweld (art. 37 WPA).
Boeien (art. 37bis WPA).
Gebruik van vuurwapens (art. 38 WPA).
Vorderen van bijstand (art. 42 WPA).
Verwerking van persoonlijke informatie/persoonsgegevens.
Bevoegdheden die samenhangen met de toepassing van het verkeersreglement (BAGP's en BASP's zijn
bevoegde personen).

Aangezien de BAGP's, de BASP’s en de BCSP’s geen agenten van gerechtelijke politie zijn (in tegenstelling tot
de inspecteurs), zijn ze niet bevoegd voor:
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-

het betreden van de voor het publiek toegankelijke plaatsen voor opdrachten van gerechtelijke politie
(art. 26, 2e lid WPA);
het bezoeken van hotelinrichtingen en logiesverstrekkende inrichtingen en het inkijken van
inschrijvingsdocumenten van reizigers (art. 26, 3e lid WPA).

-

12.4 Verplichtingen
-

Informatieplicht van de politieoverheden (pv's/verslagen) en plicht om de ANG te voeden (MFO-3).
Identificatie en legitimatie (art. 34 WPA).
Eerbiediging van de rechten van de personen die van hun vrijheid beroofd zijn (art. 12. Grondwet).
Bescherming van de van hun vrijheid benomen personen tegen publieke nieuwsgierigheid (art. 35
WPA).
Wederzijdse bijstand (deontologische code).
Zich voegen naar de politionele regels inzake de verwerking van politionele informatie (MFO-3).
Naleving van de politiedeontologie (deontologische code).
Discipline en naleving van de regels (deontologische code).
Tweejaarlijkse evaluatie met ten minste de vermelding 'bevredigend' (RPPol 30 maart 2001).

12.5 Middelen
-

Individuele bewapening
Collectieve bewapening
Bijzondere bewapening

De voormalige leden van het veiligheidskorps die geen bewapening willen of die de opleiding GPI 48 (vastgelegd
door de koning en voor hen niet verplicht) niet met succes hebben gevolgd, behouden hun basisbewapening
(namelijk een slagwapen en een neutraliserend middel).
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12.6 Uniform en kentekens
Het uniform is identiek aan dat van de operationele leden van de politiediensten. Enkel de kentekens verschillen.

eerste beveiligingscoördinator

beveiligingscoördinator

eerste beveiligingsassistent

beveiligingsassistent

aspirant-beveiligingsassistent

eerste beveiligingsagent

beveiligingsagent

aspirant-beveiligingsagent
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12.7 Legitimatiekaart
De legitimatiekaarten bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de
beveiligingsagenten van politie, de beveiligingsassistenten van politie en de beveiligingscoördinatoren van politie
hebben de vorm van een rechthoek met afgeronde hoeken.
Ze zijn voorzien van veiligheidsopdrukken waaronder een specifiek hologram en ze zijn geplastificeerd.
Ze bevatten op voor- en achterzijde een blauwe achtergrond waarop een logo in beweging staat afgebeeld.
Ze lijken sterk op de legitimatiekaarten van de agenten van politie.
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13 Personeelsbestand
De Directie beveiliging, bestaande uit 1600 voltijdsequivalenten (alle kaders samen), zal 1361
beveiligingsagenten en -assistenten tewerkstellen, die opgeleid worden met een nieuwe graad en met
bepaalde politiebevoegdheden, alsook leden van het operationeel en het administratief en logistiek kader
(239) die de omkadering vormen.
Operationeel kader
3
40
136
1360

HCP'S
CP's
HINP's
BCSP's/BASP's/BAGP's

CALog-personeel
3 personeelsleden niveau A
54 personeelsleden niveau B
3 personeelsleden niveau C

Het aantal personeelsleden zal definitief worden vastgelegd naargelang van het aantal overgeplaatste (VKCS) of
aangeworven (onderofficieren van het leger en BAC) BASP's en BCSP's.

Beveiliging van de luchthaven Brussel-Nationaal
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14 Wijzen van aanwerving
Er werden verschillende mogelijkheden overwogen om het kader zo snel en correct mogelijk te kunnen vullen:
-

-

-

VKCS (leden van de FOD Justitie): ambtshalve integratie op 1 januari 2019 (ze zijn BASP en BCSP
naargelang van het vereiste diploma toen ze werden aangeworven) door overplaatsing (zie punt 4
Context).
Deze leden werden niet aan een 'Security Screening' noch aan een selectie onderworpen, aangezien het
een verplichte verandering van werkgever betreft. De voormalige VKCS-leden hebben echter de
mogelijkheid uitgerust te worden met wapens als ze hierom verzoeken, op voorwaarde dat hun
kandidatuur wordt aanvaard en ze voor een speciaal daartoe bestemde opleiding slagen.
Overgeplaatste militairen: aanwerving op vrijwillige basis (ze zullen BAGP en BASP zijn naargelang van het
vereiste diploma toen ze werden aangeworven) en selectie. De aanwerving is prioritair voor de vrijwillige
militairen (niet de onderofficieren).
Civiele bescherming: aanwerving op vrijwillige basis (BAGP) en selectie.
BAC: aanwerving op vrijwillige basis (BASP) en selectie.
Klassieke externe aanwerving (BAGP).

Er zijn slechts statutaire aanwervingen (die beveiligingsagenten zijn onderworpen aan de statutaire wetten en
reglementen die van toepassing zijn op de personeelsleden van het operationele kader van de politiediensten).
Het omkaderend personeel wordt aangeworven via de mobiliteitscycli (GPI).
Sinds 1 oktober 2018 worden de personeelsleden van DAB tijdelijk aangewezen op grond van de prioritaire
opdrachten (Tihange, Fleurus, politie van de hoven en rechtbanken in Brussel ….).

14.1 Tijdelijke aanwijzing
Principe → Aanwijzing bij de centrale DAB.
De personeelsleden zullen tijdelijk worden aangewezen (met wijziging van hun gewone plaats van het werk)
naargelang van de prioritaire opdrachten waartoe de politieke overheid beslist.
Die tijdelijke aanwijzing betekent dat de betrokkenen geen vergoeding van de vervoerskosten of van de
maaltijdkosten genieten.

14.2 Definitieve aanwijzing
In de loop van het eerste semester 2019 zullen de definitieve aanwijzingen worden toegewezen op basis van
wensfiches en zo nodig rekening houdend met het anciënniteitscriterium.
Principe → Definitieve aanwijzing:
- Prioriteit voor de militairen.
- Wensfiche (desiderata van de betrokkenen).
- Als het niet mogelijk is aan de wensen te voldoen, zal de toewijzing gebeuren rekening houdend met
de rangschikkingscriteria (cf. infra).
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14.3 Rangschikkingscriteria
14.3.1 Overgeplaatste doelgroepen
14.3.1.1 Militairen hebben voorrang
Art. 7 van het KB van 1 maart 2018 tot regeling van de overplaatsing van bepaalde militairen luidt als volgt:
"De vacante betrekkingen worden prioritair, in chronologische volgorde van datum van indiening van hun
kandidatuur, toegekend aan de militairen BDL bedoeld in artikel 2 van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling
van de militaire loopbaan van beperkte duur, die zich bevinden in de eindeloopbaanperiode bedoeld in artikel 26,
eerste lid, 2°, van dezelfde wet.
De vacante betrekkingen die niet werden toegekend bij toepassing van de prioriteit bedoeld in het eerste lid
komen toe aan de andere militairen in chronologische volgorde van de datum van indiening van hun
kandidatuur".
Rekening houdend met bovenstaand artikel moet DAB zich ertoe verbinden een rangschikking van toewijzing
van betrekkingen per indieningsdatum van de kandidaturen in acht te nemen.
14.3.1.2 VKCS 'veiligheidskorps'
Het personeelslid VKCS is prioritair in zijn huidige opdracht.
Rekening houdend met het feit dat er in het KB geen enkele bepaling vastgelegd is, wordt de voorkeur gegeven
aan een rangschikking van toewijzing van betrekkingen per graadanciënniteit (zoals bij Justitie). Bij gelijkheid van
graadanciënniteit zal het personeelslid met de grootste dienstanciënniteit voorrang krijgen. Bij gelijkheid van
dienstanciënniteit zal de oudste kandidaat voorrang krijgen.
14.3.1.3 BAC 'Brussels Airport Company'
Het op het personeelslid van BAC toegepaste principe is dat het personeelslid van BAC prioritair is in zijn huidige
opdracht.
Als het personeelslid op andere DAB-opdrachten wenst over te schakelen, zal het rangschikkingssysteem op voet
van gelijkheid worden gebruikt ten aanzien van de andere doelgroepen.
Rekening houdend met het feit dat in het KB geen enkele bepaling vastgelegd is, wordt de voorkeur gegeven aan
een rangschikking van toewijzing van betrekkingen per dienstanciënniteit (rekening houdend met de anciënniteit
bij BAC). Bij gelijkheid van dienstanciënniteit zal de oudste kandidaat voorrang krijgen.
14.3.1.4 Civiele bescherming
Rekening houdend met het feit dat in het KB geen enkele bepaling vastgelegd is, wordt de voorkeur gegeven aan
een rangschikking van toewijzing van betrekkingen per graadanciënniteit (rekening houdend met de anciënniteit
bij de civiele bescherming). Bij gelijkheid van graadanciënniteit zal het personeelslid met de grootste
dienstanciënniteit voorrang krijgen. Bij gelijkheid van dienstanciënniteit zal de oudste kandidaat voorrang
krijgen.

14.3.2 Nieuwe BAGP's (externe aanwerving)
Rekening houdend met het feit dat er geen enkele bepaling vastgelegd is, wordt de voorkeur gegeven aan een
rangschikking van toewijzing van betrekkingen per dienstanciënniteit. Bij gelijkheid van dienstanciënniteit zal de
oudste kandidaat echter voorrang krijgen.
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15 Opleiding
De bezoldigde opleiding duurt 6 maanden en wordt gegeven in 4 van de 5 campussen van de ANPA (Vottem,
Jumet, Wilrijk en Gent). Tijdens de opstartfase is er in Brussel geen enkele opleiding gepland.
De opleidingsmodules bestaan uit basismodules (bv. grondige kennis van de WPA en de deontologische code,
werkomgeving van de beveiligingsagent), transversale modules (bv. sport) en specifieke modules (bv. beveiliging
van de nucleaire sites). De opleiding over de sites en de training vindt plaats per arrondissement. Na de opleiding
is er geen probatiestage.
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16 Verdeling van het personeelsbestand van DAB
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17 In de praktijk
17.1 Algemene opdrachten
17.1.1 Nucleaire sites




De openbare orde herstellen in geval van een incident binnen en rond de installaties.
De daders van de veiligheidsincidenten oppakken en ze ter beschikking stellen van de bevoegde
gerechtelijke autoriteiten.
Installaties en goederen beveiligen en personen beschermen.

17.1.2 Brussels National Airport




Beveiligingspatrouilles uitvoeren (Terminal, Landside en Airside).
Ingrijpen bij incidenten met passagiers (Landside, Airside en aan boord van vliegtuigen).
De waardetransporten beveiligen (Airside).

17.1.3 Hoven en rechtbanken











De politie van de hoven en rechtbanken en bewaking van de gevangenen die voor de gerechtelijke
autoriteiten verschijnen.
De bewaking en overbrenging van de gevangenen tussen de gevangenissen.
De bewaking en overbrenging van de gevangenen tussen de gevangenissen en de hoven en rechtbanken.
Uitvoering van de dwangmaatregelen.
De bewaking van de minderjarigen en hun overbrenging naar specifieke inrichtingen alsook de uitvoering
en de bescherming van de uithalingen en de overbrengingen van de minderjarigen tussen die instellingen
en een andere plaats.
De bewaking en de overbrenging van de geïnterneerden naar de privé-inrichtingen of de inrichtingen tot
bescherming van de maatschappij.
De uithaling en bewaking van gevangenen met het oog op hun overdracht aan vreemde autoriteiten en de
inontvangstneming van gevangenen die aan de Belgische autoriteiten worden overgedragen.
De bewaking en uithaling van gevangenen uit de gevangenissen om medische of humanitaire redenen
(MFO-1).
De overbrenging van gerechtelijke dossiers tussen de gevangenissen en de hoven en rechtbanken met het
oog op de uitoefening van het wettelijke inzagerecht (2018 = elektronische inzage).

17.1.4 Kritieke punten




De beveiliging van sommige ambassades.
De beveiliging van nationale, internationale en Europese instellingen.
Beveiligingspatrouilles tussen de nationale, internationale en Europese instellingen.
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17.2 Opdrachten CP


De ter beschikking gestelde mensen en middelen op optimale wijze leiden, coördineren en beheren om de
operationele doelstellingen op doeltreffende wijze te bereiken.

De CP moet dus een strategische coördinator zijn. Het is zijn opdracht de opleiding in de specifieke modules te
volgen (naargelang van de aanwijzing) en te zorgen voor de omkadering bij de uitvoering van de opdrachten, het
operationele beheer, de operationele processen, de verkenning van de omgeving, de overgaven-overnamen …
Het is ook de taak van de CP contacten te leggen met de partners, de vakorganisaties en te zorgen voor het
personeelsbeheer en de risicoanalyses.

17.3 Opdrachten HINP



De activiteiten van de medewerkers op het actieterrein tegen de aanwezige bijzondere fenomenen
coördineren om een efficiënt verloop van de opdrachten te waarborgen.
Zorgen voor het administratieve en operationele beheer om het goede verloop van de aan de directie
toevertrouwde opdrachten te waarborgen.

Naargelang van de aanwijzing van het personeelslid zal voor een betere kennis en voor een betere omkadering
van de personeelsleden ook worden voorzien in een opleiding in de specifieke modules. In de praktijk zal de HINP
zorgen voor de omkadering bij de uitvoering van de opdrachten, het operationele beheer, de operationele
processen, de verkenning van de omgeving, de overgaven-overnamen … De contacten met de partners en
vakorganisaties, het personeelsbeheer en de kritieke analyses zijn evenzeer opdrachten die aan de
hoofdinspecteur kunnen worden toevertrouwd.
Op basis van artikel 4 van de WPA dat bepaalt dat "de Koning [...] aan de politieambtenaren bekleed met de
hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, hulpofficieren van de procureur des Konings, die de leiding
van de door Hem bepaalde permanente interventiediensten uitoefenen, de hoedanigheid van officier van
bestuurlijke politie kan toekennen tijdens de uitoefening van die functie" is voorzien in een OBP-opleiding van
56 uur. Die opleiding verleent de HINP's bijkomende beperkte bevoegdheden.
In dat verband wordt momenteel gewerkt aan een ontwerp van koninklijk besluit.

17.4 Gewone plaats van het werk
Nucleaire sites
Site van Tihange: Avenue de l’Industrie 1 - 4500 HOEI
Site van Fleurus: Avenue de l’Espérance 1 - 6220 FLEURUS
Site Mol/Dessel/Geel: Boeretang 200 - 2400 MOL
Site Doel: Haven 1800, Scheldemolenstraat - 9130 OUDE DOEL
Luchthaven Brussel-Nationaal: Luchthaven 1 - 1930 ZAVENTEM
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Hoven en rechtbanken
Aangezien het werkingsprincipe van DAB erin bestaat ondergebracht te kunnen worden in infrastructuren zo dicht
mogelijk bij de te beveiligen plaatsen om zo doeltreffend en doelmatig mogelijk te werken (zo dicht mogelijk bij
de justitiepaleizen en de gevangenissen), worden verschillende gewone plaatsen van het werk (GPW) beoogd per
arrondissement. Deze worden momenteel vastgelegd.
Momenteel zijn er 12 arrondissementen:













Brussel
Leuven
Nijvel
Luik
Eupen
Luxemburg
Namen
Henegouwen
Antwerpen
Limburg
Oost-Vlaanderen
West-Vlaanderen

Infrastructuren voor de kritieke punten en reserves
Kwartier Géruzet: Luchtmachtlaan 10 – 1040 ETTERBEEK
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18 Maatregelen inzake het eindeloopbaanregime
-

-

Protocol 409/1 van het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 22 februari 2017 voorziet in
maatregelen inzake het eindeloopbaanregime voor de personeelsleden van de Lokale Politie, veelal in grote
korpsen, die nagenoeg fulltime werkzaam zijn in het domein van de politie van de hoven en rechtbanken.
Die personeelsleden kunnen lid worden van DAB volgens de praktische modaliteiten waarover in het BOC
nog overleg moet worden gepleegd.
In het kader van de beveiliging van de koninklijke domeinen en paleizen en van de infrastructuren van de
SHAPE zullen de INP's geleidelijk aan door BAGP's worden vervangen naarmate de INP's op natuurlijke wijze
vertrekken.

Beveiliging van kritieke infrastructuren
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19 Bevordering naar de hogere graad
Een beveiligingsagent van politie kan worden toegelaten tot de selectie voor overgang naar het basiskader
(inspecteur van politie) op voorwaarde dat hij ten minste twee jaar anciënniteit heeft in de graad van
beveiligingsagent van politie (= na de benoeming).
De selectieproeven (sociale promotie) waarvoor ze moeten slagen zijn:
-

een beroepskennisproef;
een persoonlijkheidsproef;
een advies over het potentieel om een functie van een hoger niveau uit te oefenen (advies aangevuld door
de overheid van de kandidaat).
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20 Inlichtingen
Inlichtingen beschikbaar op de site www.ikbeveilig.be (algemene informatie) of op de site www.jobpol.be
(FAQ’s).
Er vinden ook infosessies plaats (data en plaatsen zijn terug te vinden op de site www.jobpol.be).
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