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 Bevolking en veiligheid  -  BV 
  

     

Synthese 

 

  Binnen het domein van bevolking: 
 Registratie en identificatie van personen 
 Migratie van personen 
 Verkiezingen 
 
Binnen het domein van veiligheid: 

 Interne veiligheid van het land (gevangeniswezen, crisiscentra, brandweer,…)  
 Externe veiligheid van het land (toezicht, politie, rampen, gewapende conflicten en 

terrorisme,…) 
 Bewaking van gebouwen, patrimonium, publieke ruimtes,… 
 Bescherming van personen 
 Bewaking van opgesloten personen 

 
 
 

Definitie  o   Registratie en identificatie van natuurlijke personen: 
o Creatie van processen en/of regelgeving 
o Garantie van de uitvoering van deze regelgeving (lokaal en nationaal) 
o Elektronische identificatie van natuurlijke personen 

o Rijksregister 
o Nationaliteitswetgeving 

 Migratie van personen en/of vreemdelingenbeleid: 
o Uitwerking en/of uitvoering van het beleid inclusief het verwijderingsbeleid 
o Beheer van de migratiestromen (immigratie en asiel) 
o Bestrijding van mensenhandel  

o Controle van de toepassing van het beleid 

o Begeleiding van betrokken bij de toepassing van het beleid 
o Paspoorten 
o Verblijfsvergunningen 

 Democratische rechten:  
o Creatie van processen en/of regelgeving 
o Beheer van de institutionele en/of reglementaire aspecten en/of controle ervan 

o Werking van de Raad van State 
o Praktische en/of materiële organisatie van verkiezingen (inclusief het stemmen van 

de Belgen in het buitenland en het elektronisch stemsysteem) 
o Gebruik van talen in administratieve zaken 

 Administratieve ondersteuning (die kennis van de materie vraagt):  
o Behandeling van dossiers 
o Begeleiding van commissies  

o Beheer van de contacten 
 Veiligheid (openbare orde en preventie, hulpverlening en bescherming aan de 

bevolking en crisisbeheer): 

o Uitwerking en/of uitvoering van een geïntegreerd beleid inzake politieveiligheid en 
preventie 

o Uitwerking en/of uitvoering van het beleid voor strafuitvoering 
o Politiebeheer 

o Niet-politionele veiligheidsdiensten (bewakingsfirma’s, privé-detectives): 
 Vergunningen 
 Toezicht 

o Informatie- en preventiebeleid (i.v.m. brandveiligheid, civiele veiligheid en de 
nucleaire veiligheid, kustwacht, drugs, geweldvormen, wijkinformatienetwerken) 
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Definitie 

(vervolg) 

  o Snelle interventies inzake hulpverlening (in samenwerking met de civiele 
bescherming, de brandweerdiensten en de 100-centra) 

o Crisisbeheer:  

 Ontwikkelen van een geïntegreerde aanpak van noodplannen 
 Initiëren en/of coördineren van interventies 

 Deelnemen aan interventies 
o Civiele veiligheid van personen en goederen: 

 Uitvoering, coördinatie en/of planning van beleidsmaatregelen 
 Behoud van openbare orde bij evenementen zoals voetbalcompetities, grote 

betogingen, Europese tops 
 Verzamelen en analyseren van informatie m.b.t. mogelijke risico’s 

 Voorbereiden van en/of deelnamen aan interventies 
o Civiele bescherming:  

 Uitvoering, coördinatie en/of planning van beleidsmaatregelen 
 Permanent ter beschikking houden van een potentieel aan menselijke en 

logistieke middelen 
 Continu verzamelen en analyseren van informatie m.b.t. mogelijke risico’s  
 Voorbereiden van en/of deelnamen aan interventies 

 Bewaking van gebouwen, patrimonium, publieke ruimtes,…: 
o Veiligheidsmaatregelen 
o Ordehandhaving en/of toezicht 

o Toegangsbeheer 
o Uitwerken en/of uitvoering van een veiligheidsplan 

 Bescherming van personen: 
o Evacuaties en/of noodprocedures 

o Veiligheidsprocedures 
o Uitwerken en/of uitvoering van een veiligheidsplan 

 Bewaking en/of opvolging van opgesloten personen: 
o Alternatieve straffen en maatregelen en/of elektronisch toezicht 
o Toezicht en/of justitiële begeleiding  
o Bewaking en/of opvolging van gedetineerden 

 
 
 

Wat buiten de 

definitie valt 

   Omzetting van inhoudelijke nota’s en concepten in reglementering en besluiten, de 
interpretatie ervan en het beheer van geschillen (waarbij de expertise in verband met 
het schrijven en interpreteren van reglementering prevaleert op de technische 
expertise van de inhoud van de reglementering) 

 Beroepscategorie Juridische Normen en Geschillen (JU) 
 Technische kennis die aan bod komen in civiele veiligheidsmateries 

 Beroepscategorie Techniek en Infrastructuur (TI) 
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