
 

        
         

 
   

  
 

   

  

      

               
           

   

               
            
  

 
             

       
 

       
      

             

          

               

              
          

           
      

     

                 
            

               
      

                
      

           
               

 

             
     

                
                

               

           
           

                
     

 
            

Provincie Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3010 Leuven 
afdeling federale overheid - dienst maatschappelijke veiligheid en politie 

ERKENNING BIJZONDERE VELDWACHTER 
ALGEMENE INLICHTINGEN 

BELANGRIJK OM WETEN: 

Wettelijke basis 

1. Veldwetboek art. 61 tot 64;

2. Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere
veldwachters (Belgisch Staatsblad 10/10/2017), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli
2019 (BS 23.07.2019);

3. Ministerieel besluit van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10
september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter. (Belgisch
Staatsblad 23/07/2019);

Info: om een aanvraag te kunnen indienen moet de aansteller beschikken over een 
aaneengesloten jachtterrein van ten minste 100 hectaren; 

VOORWAARDEN WAARAAN DE KANDIDAAT-BIJZONDERE VELDWACHTER DIENT TE 
VOLDOEN (Art. 3 van het KB) 

1. genieten van een aanstelling zoals bedoeld in artikel 61 van het Veldwetboek;

2. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;

3. op de dag van de erkenning de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben;

4. niet veroordeeld zijn, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele of criminele straf,
bestaande uit een geldboete, een werkstraf of een gevangenisstraf, behoudens
veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het
wegverkeer; ook niet in het buitenland.

5. geen politiek mandaat uitoefenen;

6. geen lid zijn van een politiedienst zoals bedoeld in de wet van 7 december 1998 tot
organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus of van een
openbare inlichtingendienst, zoals bepaald in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het
toezicht op de politie- en inlichtingendiensten;

7. geen functie van privédetective uitoefenen, zoals bepaald in de wet van 19 juli 1991 tot
regeling van het beroep van privédetective;

8. geen lid zijn van een bewakingsonderneming, interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst
zoals bedoeld in de wet 2 oktober 20171 tot regeling van de private en bijzondere
veiligheid;

9. geen functie als wachter bij de administratie bos- en natuurbeheer uitoefenen, zoals
bedoeld in de gewestelijke reglementeringen;

10. niet jagen of vissen op, noch (mede)jacht- of visrechthouder zijn op het gebied waarop hij
wenst aangesteld te worden en geen bloed- of aanverwant zijn tot in de derde graad met
zijn aansteller of met de jacht- of visrechthouders die op dit gebied jagen of vissen;

11. geen werkzaamheden uitoefenen van wapen- of munitiefabrikant, van wapen- of
munitiehandelaar, of enige andere werkzaamheid die, doordat ze wordt uitgeoefend door
deze zelfde persoon, een gevaar kan vormen voor de openbare orde of voor de interne of
externe veiligheid van de Staat;

1 Art. 277 heft de vorige wet van 10 april 1990 op. 
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12. in de loop van de drie laatste jaren geen voorwerp hebben uitgemaakt van een beslissing
tot beperking, schorsing of intrekking van het recht op het voorhanden hebben van een
wapen in toepassing van artikel 13 van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van
economische en individuele activiteiten met wapens (Wapenwet);

13. geslaagd zijn voor de bekwaamheidsproef van de basisopleiding of het examen van de
bijscholingscursus.

HET AANVRAAGDOSSIER DIENT VOLGENDE DOCUMENTEN TE BEVATTEN: 

1. de aanstellingsakte (bijlage 1);

2. een afschrift van het uittreksel van het strafregister model art. 596.1 (niet ouder dan drie
maanden);

3. een verklaring op eer waarin de kandidaat bevestigt te voldoen aan de voorwaarden
opgesomd onder de punten 5 tot 10 (bijlage 2);

4. Wanneer het te bewaken gebied een jachtterrein is en de regelgeving de aansteller oplegt
om een jachtplan in te dienen, het bewijs van indiening van dit plan. Een lijst van alle
medehouders van het jachtrecht (naam, adres + nr. jachtverlof), het nummer van het
jachtplan en datum van neerlegging, alsmede naam en adres van degene die het plan
heeft neergelegd (bijlage 3);

5. een getuigschrift van het behalen van het theoretische en praktische jachtexamen dat door
het Vlaamse Gewest of het Waalse Gewest wordt georganiseerd of een titel die door de
gewestelijke overheid gelijkgesteld is aan dergelijk getuigschrift, tenzij de gouverneur de
kandidaat hiervan vrijstelt omdat het te bewaken gebied niet van die aard is dat de kennis
van de jachtwetgeving vereist is;

6. het getuigschrift van slagen voor de basisopleiding of de bijscholingscursus dat minder dan
vijf jaar oud is.

7. een recente pasfoto (niet ouder dan drie maanden);

8. een bewijs dat de aansteller een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten
heeft, voor de bijzondere veldwachter.

OPLEIDING 

De kandidaat-bijzondere veldwachter dient bij een door de provinciegouverneur erkende 
opleidingsinstelling de basisopleiding (80 uren) te volgen en te slagen voor de 
bekwaamheidsproef. (Zie info over de opleiding bij www.pivo.be ) 

EEDAFLEGGING 

Na erkenning door de provinciegouverneur dient de bijzondere veldwachter de eed af te leggen 
voor de vrederechter van het kanton van zijn verblijfplaats. 

Indien de erkende bijzondere veldwachter nadien van verblijfplaats verandert en het te bewaken 
gebied behouden blijft, dient hij/zij de eed af te leggen voor de vrederechter van zijn/haar nieuwe 
verblijfplaats. 

De aanstellingsakte en de eedaflegging worden geregistreerd op de griffie van het vredegerecht 
van het (de) kanton(s) waar de bijzondere veldwachter zijn/haar ambt zal uitoefenen (art. 63 van 
het Veldwetboek). 

LEGITIMATIEKAART: 

De provinciegouverneur stuurt de legitimatiekaart naar de bijzondere veldwachter nadat hij heeft 
vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan (ontvangst van een kopie van de beëdigingsakte 
en van de op de bevoegde vredegerechten geregistreerde aanstellingsakte). De legitimatiekaart is 
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geldig voor een termijn van 5 jaar gerekend vanaf de dag van erkenning door de 
provinciegouverneur. 

Met het oog op een verlenging (voor een nieuwe termijn van vijf jaar) van de geldigheid van de 
erkenning als bijzondere veldwachter, bezorgt de bijzondere veldwachter zes maanden en ten 
laatste twee maanden voor het verstrijken van de erkenning (=vervaldatum van de 
legitimatiekaart) volgende documenten: 

 het getuigschrift van slagen in de bijscholing in een door de provinciegouverneur erkende
opleidingsinstelling in het Gewest waar de bijzondere veldwachter de basiscursus heeft
gevolgd, dat minder dan twee jaar oud is;

 een uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 (niet ouder dan drie maanden);

 een recente (digitale) pasfoto (max. 3 maanden oud)

 een bevestiging van de aansteller(s) dat deze de bijzondere veldwachter wenst te
behouden (bijlage 12).

Op het moment dat er een wijziging is van aansteller of van het te bewaken gebied, wat tot gevolg 
heeft dat de vermeldingen op de legitimatiekaart ongeldig worden, stuurt de bijzondere 
veldwachter deze terug naar de gouverneur en geeft hem de nodige inlichtingen voor het 
verstrekken van een nieuwe legitimatiekaart. De geldigheidsduur is dezelfde als de lopende 
geldigheidsduur. 

INTREKKING VAN DE AANSTELLING 

Bij intrekking van de aanstelling, hetzij door de aansteller hetzij door de bijzondere veldwachter, 
dienen de originele aanstellingsakte, de originele legitimatiekaart binnen de veertien dagen na het 
ontslag te worden toegezonden of overhandigd aan de dienst maatschappelijke veiligheid van de 
provinciegouverneur. 

Bij overlijden van de bijzondere veldwachter dient, binnen de twee maanden na het overlijden, de 
originele aanstellingsakte, de legitimatiekaart aan de dienst maatschappelijke veiligheid en politie 
van de provinciegouverneur te worden teruggezonden. 

INTREKKING VAN DE ERKENNING 

De erkenning is vijf jaar geldig te rekenen vanaf de afgifte van de erkenningsakte, behalve 
wanneer gedurende deze periode wordt vastgesteld dat de voorwaarden niet meer geheel of 
gedeeltelijk worden vervuld door de bijzondere veldwachter. De erkenning wordt dan ook 
ingetrokken, nadat de gouverneur of zijn vertegenwoordiger de betrokkene heeft gehoord. 

Op het einde van de geldigheidsduur van de erkenning of in geval van intrekking, wordt de 
legitimatiekaart binnen de veertien dagen teruggestuurd naar de bevoegde gouverneur. 

VOOR MEER INLICHTINGEN: 

e-mail: bijzondere.veldwachter@vlaamsbrabant.be
Els Putseys tel.: 016 26 78 29
Els Saerens tel.: 016 26 78 45
Provincie Vlaams-Brabant
Dienst maatschappelijke veiligheid en politie
Provincieplein 1 3010 Leuven
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