ERKENNING VAN:
● ONDERNEMINGEN VOOR HET BEGELEIDEN VAN
UITZONDERLIJKE TRANSPORTEN
● BEGELEIDERS VOOR UITZONDERLIJK TRANSPORTEN
IN VLAANDEREN.
Alle aanvragen worden gestuurd naar:
zwaar.vervoer@mow.vlaanderen.be
Begeleiding, Team Zwaar Vervoer
EVT- AWV
5de verdiep
Koning Albert II laan 20 bus 4
1000 BRUSSEL
02 553 78 47
De identificatiekaart voor de begeleider:
Een aanvraag voor identificatiekaart gebeurt door de erkende bewakingsfirma die de
begeleider zal tewerkstellen. Een begeleider die voor meerdere firma’s werkt heeft dan ook
meerdere kaarten nodig.
U stuurt uw dossier ofwel schrijven ofwel elektronisch op.
De nodige documenten en acties zijn:
1. Begeleidingsfirma;
○ Naam
○ Contactpersoon (telefoon, email)
○ Adres
2. Uittreksel uit het strafregister (596-1), niet ouder dan 6 maanden t.o.v. de datum
waarop het volledige dossier naar onze dienst werd opgestuurd.
3. Diploma als begeleider uitzonderlijk transport en in voorkomende geval
bijscholingsattesten, uitgereikt door een erkende opleidingsinstelling.
○ Bijscholing van het leidinggevend en uitvoerend personeel
○ Het bijscholingsattest voor zowel leidinggevend als uitvoerend personeel
moet verkregen worden binnen de twee jaar voorafgaandaan de aanvraag
van een identificatiekaart.
○ Deze voorwaarde is niet van toepassing als de leidinggevende houder is van
een ‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type A’ of van een
‘bekwaamheidsattest leidinggevend personeel type B’ van minder dan vijf jaar
op het moment van de aanvraag van een kaart.
○ Deze voorwaarde is ook niet van toepassing als de bewakingsagent, binnen
de vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag van een identificatiekaart, houder is
van :

i.

4.
5.
6.
7.
8.

een ‘algemeen bekwaamheidsattest bewakingsagent’ of als hij
geslaagd is voor de ‘opleiding van 43 lesuren (vroeger 48 uren) zoals
bepaald in artikel 106 van het voornoemde koninklijk besluit ;
ii.
een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - erfgoedbewaker’ ;
iii.
een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - operator alarmcentrale’ ;
iv.
een ‘bekwaamheidsattest bewakingsagent - begeleiding van
uitzonderlijke voertuigen.
Een bewijs dat de persoon gunstig een psycho-technisch onderzoek heeft doorstaan
(SELOR).
Een kopie van de identiteitskaart
De bijgevoegde verklaring op eer (2 maal gehandtekend) - zie pagina 4-6
Recente pasfoto (of een digitale foto - 300dpi), die op de kaart zal afgedrukt worden.
Betaling van de retributie voor het bekomen van een identificatiekaart:
○ Op rekeningnummer
○ IBAN: BE92 3751 1109 8223
○ BIC: BBRUBEBB
○ Benaming: MOW Wegen en Verkeer - Koning Albert II-laan 20, bus 2 - 1000
Brussel
○ Bedrag: €20,○ Mededeling: TEUV Begeleiding <<firma>> <<initialen bewakingsagent>>

Voor een leidinggevende is alles hetzelfde behalve:
Punt 3: Een diploma als leidinggevende.
Punt 4: niet van toepassing.
Personen die zowel leidinggevende als uitvoerende zijn kunnen dit op 1 kaart aanvragen.
De erkenning als bewakingsonderneming voor het begeleiden van uitzonderlijk
vervoer:

Een erkenning vervalt na 5 jaar. U moet dan de erkenning vernieuwing. Dat gebeurt door net
hetzelfde dossier in te sturen. Evenwel moet u dan de retributie van €1000 niet betalen.
U kan de erkenning aanvragen als interne bewakingsonderneming. U kan dan enkel
transporten begeleiden die door dezelfde firma uitgevoerd worden. Transporten door
dochter-, zuster-, … ondernemingen kunnen dus niet begeleid worden.
U kan ook de erkenning aanvragen als externe bewakingsonderneming. U kan dan elk
transport begeleiden.
De eisen voor externe bewakingsonderneming liggen ook iets hoger dan voor een interne.
Uw dossier bestaat uit:
1. Betaling:
○ Op rekeningnummer
○ IBAN: BE92 3751 1109 8223
○ BIC: BBRUBEBB
○ Benaming: MOW Wegen en Verkeer - Koning Albert II-laan 20, bus 2 - 1000
Brussel

○
○

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Bedrag: €1000,,Mededeling: TEUV Begeleiding Erkenning <<firma>>
De identificatiekaarten moeten apart betaald worden.
De gegevens van u onderneming
○ KBO-nr
○ Adres van de maatschappelijke zetel
○ Een afschrift van de statuten waaruit de beheerders blijken.
Voorwaarden volgens artikel 3 van het KB van 14/5/1991:
○ Documentatie lokaal
○ Documentatie kast
○ Documentatie communciatie
Financieel:
○ Verzekering (Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid; art 38)
○ Bewijs van bankwaarborg ((Wet tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid;
○ art 39) - Enkel voor externe bewakingsondernemingen.
○ Niet in staat van Faillissement
○ Bewijs van bekwaamheid (aantonen van minimaal 1 uitgevoerde opdracht)
Bestuurders (directe leiding door geschoolde persoon):
○ Aan te leveren documenten documenten identiek als voor individuele
erkenning (zie hierboven).
○ CV
Uitvoerende personen:
○ Interne bewakingsfirma: minimaal 1
○ Externe bewakingsfirma: minimaal 3
○ Aan te leveren documenten documenten identiek als voor individuele
erkenning (zie hierboven).
○ CV
Begeleidingsvoertuigen:
○ Interne bewakingsfirma: minimaal 1
○ Externe bewakingsfirma: minimaal 3
○ foto (nummerplaat, kleur en striping zijn duidelijk zichtbaar)
○ kentekenbewijs
○ leasecontract

