BIJLAGE 2: FUIFWATCHERS – ZAAL ‘T VERZET
Omschrijving activiteit:
Datum:
__________________
Type activiteit:
Fuif
Openbaar
Indien openbaar:
Betalend

__________________________
(dag + datum) van
(uur) tot
(uur)
Optreden
Andere:
Privé/eigen leden
Niet-betalend

Verwacht aantal deelnemers:

(max. 350 gelijktijdig !!)

Vereniging/organisatie:
Website vereniging:
Verantwoordelijke organisatie:
Adres:
Telefoon/GSM:

E-Mail:

Contactpersoon activiteit:
Functie binnen de organisatie:
Adres:
Telefoon/GSM:

E-Mail:

Juridische hoedanigheid:

Toegangscontrole en het beperkte fouilleerrecht van de fuifwatchers/bewakingsagenten
Fuifwatchers hebben de belangrijke taak om mee te werken aan het ordelijk en veilig verloop van de fuif. Zoals
iedereen die bij de organisatie van een fuif betrokken is, kunnen zij het publiek aanmanen om buiten geen
alcohol te gebruiken en de nachtrust van de omwonenden niet te storen. De fuifwatchers doen al het mogelijke
om vervuiling van de omgeving en overlast in de onmiddellijke omgeving te vermijden.
Fuifwatchers hebben ook een aparte bevoegdheid: zij alleen kunnen personen die zich een toegang wensen te
verschaffen tot een publiek toegankelijke plaats (b.v. feestzaal Ravelingen of een feesttent op het strand)
onderwerpen aan een oppervlakkige controle van kledij en handbagage.
Welke controles zijn geoorloofd?
Alvorens te controleren moeten alle volgende voorwaarden vervuld zijn:
1 De controle heeft een specifiek doel: de veiligheid in de fuifruimte garanderen. Er kan enkel gecontroleerd
worden om te voorko e dat perso e ee
ape of ee a der ge aarlijk oor erp es, flesse ,… zoude
binnenbrengen en op deze wijze de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kunnen brengen.
2 Daarom is een controle van kledij of handbagage enkel mogelijk bij de toegang tot deze plaats en niet bij het
verlaten van de zaal. Iemand die de fuifzaal wil verlaten met een glas, kan wel staande worden gehouden om
het terug te brengen.
3 De controle mag niet systematisch geschieden. Ze mag niet op iedereen worden toegepast, maar ze moet
uitzonderlijk blijven. Enkel personen waarvan men vermoedt dat ze een wapen of een gevaarlijk voorwerp
dragen of kunnen dragen mogen aan een controle worden onderworpen. Enkele voorbeelden geven aan hoe
dit vermoeden kan blijken:
 een persoon wenst zich toegang te verschaffen en eerder werd hij aangetroffen in het bezit van een
gevaarlijk voorwerp;
 een persoon gedroeg zich vroeger reeds gewelddadig;
 een persoon draagt een rugzak en wil deze binnen brengen in de fuifruimte;
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de fuifwatcher/bewakingsagent meent het silhouet van een gevaarlijk voorwerp onder de kledij te
bemerken;
 …
De controle zelf kan uitsluitend bestaan uit:
 een oppervlakkige betasting van de kleding;
 de controle van de handbagage en wel doordat de gecontroleerde persoon zelf de goederen uit zijn zakken
of uit zijn handbagage haalt en ze aan de fuifwatcher/bewakingsagent toont.
De
fuifwatcher/bewakingsagent kan dus zelf niet handtassen of de zakken van de kledij van de gecontroleerde
persoon onderzoeken en ledigen.
Enkel mannelijke fuifwatchers mogen mannen controleren; enkel vrouwelijke fuifwatchers kunnen vrouwen
controleren.
De gecontroleerde mag tot de controle niet gedwongen worden; ze geschiedt op basis van vrijwilligheid
Wie zich niet wenst te laten controleren, kan de toegang ontzegd worden. De gewelddadige personen
(gekende ruziezoekers) kunnen ook de toegang ontzegd worden.
Toegangscontroles kunnen voor de ganse duur van de fuif. Dus ook wanneer er op een bepaald uur gratis
toegang is.
Bij ruzie in de fuifruimte, kunnen fuifwatchers de betrokkenen verzoeken de ruimte definitief te verlaten. Als
men weigert dient de politie de zaak over te nemen. Alleen de politie kan dwang gebruiken.
Welke controles zijn niet geoorloofd?
Alle controles die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoen, zijn verboden. In eerste instantie controles met
een ander doel dan dit dat wettelijk is voorzien (de veiligheid in de bewaakte plaats). Voorbeelden van
dergelijke verboden controlevormen zijn:
 deze om na te gaan of iemand voorwerpen heeft gestolen;
 controles om na te gaan of iemand drugs bij zich draagt.
Wat moet er gebeuren als er gevaarlijke voorwerpen werden aangetroffen?
Wat dient er te gebeuren als iemand wordt aangetroffen met een gevaarlijk voorwerp in zijn bezit? Deze
persoon staat voor de keuze:
 hij blijft buiten want de fuifwatcher mag hem de toegang weigeren;
 hij wenst zich toch toegang te verschaffen tot de bewaakte ruimte.
Hij kan, zo hij voor de tweede mogelijkheid kiest, de gevaarlijke voorwerpen bijvoorbeeld in zijn wagen
achterlaten, naar huis brengen of ze vrijwillig afgeven aan de fuifwatchers (vestiaire) bij de toegang. Ze
worden hem teruggegeven op het moment dat hij de bewaakte ruimte verlaat.
Als het bezit van een aangetroffen voorwerp ook een wanbedrijf uitmaakt (bv. een verboden wapen:
pepperspray, spri g es, atrak,… ka de fuif atcher i het kader a de zoge aa de particuliere
aanhouding, als hij onmiddellijk de politie verwittigt, de gecontroleerde staande houden tot de politie ter
plaatse komt. De politie zal oordelen wat er verder moet gebeuren.
De organisator verklaart deze richtlijnen ontvangen te hebben en mee te delen aan alle fuifwatchers die
actief zullen zijn op het evenement. Hij voegt hierbij een overzichtslijst van de aanwezige verantwoordelijken
en fuifwatchers.
Handtekening

Naam organisator:
Datum ondertekening:
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Verantwoordelijken organisatie:
Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Adres

Beroep

GSM-nummer

1
2
3

Fuifwatchers:
Het is nuttig méér mensen te vermelden dan de minimaal noodzakelijke 5 om reeds een reserve te hebben bij het wegvallen van iemand. Indien de reserven hier
niet ingevuld zijn, moet een vervanging telkens opnieuw en tijdig aangevraagd worden om de politie toe te laten haar controletaak uit te voeren.
Naam

Voornaam

Rijksregisternummer

Adres
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Beroep

GSM-nummer

