Cfr. Artikel 2, § Ibis, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid

l. Datum aanvraag:

Gegevens over het evenement:
2. Naam van het evenement:

Precieze beschrijvmg van de aard
van het evenement (sport, folklore,
füif, cultureel, andere,...):

Is het de bedoeling dat er tijdens
het evenement gedanst wordt?

ja D nee D

Plaats van het evenement:
- Eventuele naam plaats:
Straat - nr:

Stad / gemeente:
Datum van het evenement:
Voorzien aanvangsuur:

Voorzien einduur:

Geoevens over de organisatie:
3. Naam organiserende vereniging:

Naam van de verantwoordelijke
van de organisatie
Adres (straat + nr + stad/gemeente):

Telefoonnummer:
4. Ondergetekende verklaart dat de organiserende vereniging de afgelopen 12 maanden niet meer dan driejnaal
een evenement heeft georganiseerd waarbij vrijwilligers werden mgezet.

5. Doet de organiserende vereniging, naast vrijwilligers ook beroep op bewakingsonderuemingen?

ja 13 nee D
Zoja,
WeUce is de naam van deze bewakmgsondememmg(en)?:.
Welke is het identificatienummer (erkenningsnummer)? ....................................................................

Wat is het aantal door hen voorziene bewakingsagenten?:
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Cfr. Artikel 2, § l bis, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en de bijzondere veiligheid

Gecievens over de vrijwilliflers
Naam

Voornaam

Rijksregisternr.

Adres

Beroep

6. De leiding over de vrijwilligers berust bij (naam vfi/wiHiger)
die als postchef optreedt en tijdens het evenement ter plaatse mobiel telefonisch bereikbaar is op het nummer:
(telefooimifmmer)

7. Ondergetekende verklaart dat de door hem opgegeven vrijwilligers;
geen lid zijn van een politiedienst en er de voorbije 5 jaar geen deel van uitgemaakt hebben, noch het
beroep uitoefenen van privé-detective of wapenhandelaar;
lid zijn van de organiserende vereniging of er minstens volgende, omstandig omschreven, aanwijsbare
band mee hebben:
tenminste 18 jaar oud zijn (voor de uitvoerders) en 21 jaar oud zijn (voor de postchef);
onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese unie of in het andere geval gedurende tenminste drie
jaar hun wettige hoofd verblijfplaats in België hebben;
de taak van vrijwilliger slechts sporadisch (maximum 4keer/jaar) uitoefenen, dat ze niet beschikken
over een identificatiekaart als bewakingsagent en dat ze geen deel uitmaken van een
bewakmgsondememing of een interne bewakingsdienst;
enkel taken zullen uitoefenen van persoonscontrole/verkeersbegeleidmg (*).

Hij verklaart dat er voor de inzet van de vrijwilligers geen vergoedingen plaatsvinden, hetzij m geld, hetzij in
natura, en dit noch aan henzelf, noch aan derden.
Voor echt verklaard,

(Naam, voornaam, dctSurn en handtekenmg aanvruger)

Een kopie van dit aanvraagfbt'mulier moet min. 21 dagen voor de aanvang van het evenement bezorgd worden
aan:
l. De hoofdinspecteur wijkwerking van de gemeente waar het evenement doorgaat.

2. De dienst pz.polder.evenementen@police.belgium.eu
Vergezeld van een uittreksel van het sti'ctfregister van iedere vermelde vrijwilliger
(*) schrappen wat met past.
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