
 
BELANGRIJK OM WETEN:  

 
 
Wettelijke basis  
 
1. Veldwetboek art. 64;  
2. Koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere 

veldwachters (BS 24/02/2006);  
3. Koninklijk besluit van 20 december 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 

januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters (BS 
12/02/2008);  

4. Ministerieel besluit van 20 december 2007 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 8 
januari 2006 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters (BS 
12/02/2008).  

5. Koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere 
veldwachters 

 
 

Info:  
- de kandidaat-bijzondere veldwachter moet een basisopleiding gevolgd hebben van ten 

minste 80 uren bij een door de provinciegouverneur erkende opleidingsinstelling.  
 
VOORWAARDEN WAARAAN EEN KANDIDAAT-BIJZONDERE VELDWACHTER DIENT 
TE VOLDOEN:  

 
1. ten volle 18 jaar;  
2. onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie;  
3. geen politiek mandaat bekleden;  
4. geen lid zijn  van een politiedienst;  
5. geen privédetective zijn;  
6. geen werkzaamheden van wapen- of munitiefabrikant, van wapen- of 

munitiehandelaar, of enige andere werkzaamheid uitoefenen die een gevaar kan 
opleveren voor de openbare orde of voor de veiligheid van de staat;  

7. geen lid zijn van een bewakingsonderneming;  
8. geen functie als wachter bij de administratie bosbeheer uitoefenen;  
9. niet jagen noch medejachtrechthouder zijn op het gebied;  
10. niet veroordeeld zijn tot enige correctionele of criminele straf;  
11. houder zijn van de getuigschriften van de jachtexamens (zowel theoretische als 

praktische proef), uitgereikt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;  
12. geen bloed- of aanverwant zijn van de aansteller of van de medejachtrechthouder tot 

de derde graad;  
13. volgen van de basisopleiding in een erkende opleidingsinstelling en geslaagd zijn 

voor de bekwaamheidsproef georganiseerd door de bevoegde examencommissie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HET AANVRAAGDOSSIER DIENT VOLGENDE DOCUMENTEN TE BEVATTEN:  
 
 
1. de aanstellingsakte in tweevoud, opgesteld door de opdrachtgever in de Nederlandse 

taal. (eerste niet genummerde bijlage);  
2. een getuigschrift van goed zedelijk gedrag of een afschrift van het uittreksel van het 

strafregister (niet ouder dan drie maanden);  
3. een recente pasfoto van de bijzondere veldwachter (niet ouder dan twee maanden);  
4. een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart dat er geen bloed- of 

aanverwantschap bestaat tot in de derde graad met de aansteller en met de 
medejachtrechthouder(s) (bijlage 2);  

5. een verklaring op eer waarin de kandidaat bevestigt dat hij geen 
medejachtrechthouder is van het te bewaken gebied en waarin hij er zich toe verbindt 
er niet te jagen (bijlage 2);  

6. het getuigschrift van slagen voor de basisopleiding;  
7. de getuigschriften van de jachtexamens (zowel theoretische als praktische proef), 

uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap; 
8. bewijs van indiening van het jachtplan;  
9. een overzicht van het beroepsverleden (bijlage 3);  
10. een verklaring op eer waarin de kandidaat bevestigt  

a. geen lid te zijn van:  
1. een bewakingsonderneming  
2. een interne bewakingsdienst of veiligheidsdienst  

b. niet de functie uit te oefenen van:  
1. privé-detective  
2. wapen- of munitiefabrikant  
3. wapen- of munitiehandelaar (bijlage 3);  

11. 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 4);  

12. een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid.  
 
OPLEIDING  
 
- voor een nieuwe erkenning:  

De kandidaat-bijzondere veldwachter dient bij een door de provinciegouverneur erkende 
opleidingsinstelling de basisopleiding (80 uren) te volgen en te slagen voor de 
bekwaamheidsproef.  

- voor verlenging van de legitimatiekaart  
Om een verlenging van de geldigheid van zijn/haar legitimatiekaart te bekomen dient de 
bijzondere veldwachter in de opleidingsinstelling van de provincie waar hij/zij is aangesteld. 
een bijscholingscursus (15 uren) te volgen. Het getuigschrift van bijscholing dient te zijn 
uitgereikt maximaal één jaar voorafgaand aan de aanvraag tot verlenging van de 
legitimatiekaart.  

 
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 en HERKENNINGSTEKEN:  



 
De legitimatiekaart is geldig voor een termijn van 5 jaar. De kaart en het herkenningsteken 
(badge) worden aan de betrokkene toegestuurd nadat de provinciegouverneur heeft 
vastgesteld dat aan alle voorwaarden is voldaan (ontvangst van een kopie van de op de 
bevoegde vredegerechten geregistreerde aanstellingsakte).  
Om de 5 jaar wordt aan de bijzondere veldwachter een aanvraagformulier tot het bekomen 
van een nieuwe legitimatiekaart bezorgd. Dit aanvraagformulier wordt samen met een recent 
getuigschrift van goed zedelijk gedrag (niet ouder dan 3 maanden), een pasfoto en een 
getuigschrift van bijscholing (maximaal één jaar oud), teruggestuurd aan de dienst 
maatschappelijke veiligheid.  
 
TE VERVULLEN FORMALITEITEN BIJ:  
 
A. Verandering van het te bewaken gebied  
1. Uitbreiding tot ander kanton van dezelfde provincie  

De door de provinciegouverneur aanvaarde aanstellingsakte (waarop de reeds afgelegde 
eed vermeld staat) dient vermeld in de registers van de griffie van het vredegerecht van 
het nieuwe kanton. Wanneer de oppervlakte van de uitbreiding van het jachtgebied meer 
dan 20 hectaren omvat, dient men de provincieprovinciegouverneur hiervan schriftelijk op 
de hoogte te brengen en zal een bijkomend advies worden gevraagd aan het agentschap 
voor Natuur en Bos.  

2. Uitbreiding tot andere provincie:  
Een nieuwe erkenning door de gouverneur van die provincie is vereist. 

 
B. Verandering van woonplaats van de wachter naar een ander kanton, zelfs buiten de 
provincie, maar met behoud van hetzelfde jachtgebied 
 
     De door de provinciegouverneur aanvaarde aanstellingsakte ( waarop de reeds afgelegde 
eed  
     vermeld staat ) dient vermeld in de registers van de griffie van het vredegerecht van het 
nieuwe  
     kanton.  
 
C. Verandering van aansteller 
 
1. Zonder onderbreking in de bewaking van hetzelfde gebied. 

 
Tot een nieuwe aanstelling kan worden overgegaan op de oude aanstellingsakte, mits 
aan volgende voorwaarden is voldaan: 

- De oude akte dient opgestuurd te worden aan de provinciegouverneur teneinde 
hem toe te laten kennis te nemen van deze verandering.  

- De nieuwe aansteller dient een verklaring bij te voegen waarin uitdrukkelijk 
vermeld staat 
dat de jachtrechten van de vroegere aansteller werden overgenomen. 

- Volgende documenten dienen eveneens bijgevoegd te worden: 
       → een recent getuigschrift van goed zedelijk gedrag.( niet ouder dan 3 mnd.) 
       → een recente pasfoto 
       → het bewijs van slagen voor het officieel jachtexamen. 
       → een verklaring dat er tussen de bijzondere veldwachter en de nieuwe 
aansteller(s) 
            En de mede jachtrechthouder(s) geen bloed of aanverwantschap ( tot en met 
de 
            derde graad ) bestaat. 
       → een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid. 
 



De legitimatiekaart wordt pas afgeleverd nadat een kopie van de gewijzigde 
aanstellingsakte 
geregistreerd door het (de) vredegerecht(en) van het werkingsgebied, wordt 
opgestuurd, en nadat aan alle voorwaarden is voldaan.                                                                                       
 

 
2. Met onderbreking in de periode van bewaking of wanneer de bijzondere veldwachter van  

gebied verandert.           
  Alle formaliteiten dienen hernieuwd te worden zoals voor de eerste erkenning.  

 
D. Intrekking van de aanstelling  

Bij intrekking van de aanstelling, hetzij door de opdrachtgever hetzij door de bijzondere 
veldwachter of door de provinciegouverneur, dienen de originele aanstellingsakte, de 
originele legitimatiekaart en het herkenningsteken binnen de tien 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 en het herkenningsteken 
(badge) aan de dienst maatschappelijke veiligheid van de provinciegouverneur te worden 
teruggezonden  

 
   

 

 

1.4.2 ONVERENIGBAARHEDEN 

 
 
Art. 195 van de nieuwe gemeentewet stelt uitdrukkelijk dat politieagenten van de stedelijke 
politie geen aanstelling als wachter voor bijzondere personen mogen aanvaarden. 
 
Geen enkele andere wettelijke of reglementaire bepaling schrijft enige onverenigbaarheid 
met het ambt van bijzondere wachter voor. 
Het is dan ook de taak van de Provinciegouverneur elk geval afzonderlijk te beoordelen. De 
Gouverneur mag de aanwerving van een bijzondere veldwachter intrekken in geval van 
onverenigbaarheid, nadat de betrokkene is gehoord. 
De volmachtgever die de aanstelling van een bijzondere veldwachter intrekt, moet 
onmiddellijk de Gouverneur hiervan verwittigen bij aangetekend schrijven. 

 
OVEREENKOMSTIG ART.67 7° VAN DE GEMEENTEKIESWET IS HET AMBT VAN 
BIJZONDERE WACHTER ONVERENIGBAAR MET HET MANDAAT VAN 
GEMEENTERAADSLID OF BURGEMEESTER. 
 

Bovendien wordt er geen cumulatie toegestaan aan een kandidaat-wachter voor het 
bewaken van terreinen van een andere aansteller. 
 
In uitzonderlijke gevallen wordt het cumuleren toegestaan wanneer de terreinen van beide 
aanstellers aan mekaar grenzen 
 
 
 
 
 
 
 


