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AANVRAAG VOOR DOORGANGSBADGE VOERTUIGEN 
 
Naam van de maatschappij of firma  ………………………………………………………………………………………………. 

Adres  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Verzoekt om een doorgangsbadge voor de onderstaande zones voor verkeer, op eigen risico en met 
inachtneming van de gekende voorwaarden 
 

SECTOR 2 / 3 
 
Om volgende reden (schrapppen wat niet past): 
   * Nieuwe badge 

* Verlenging van badge met nummer ………….… (zie punt ‘AANDACHT’) 
 
Gevraagde periode:  van …………………………………. tot …………………………………. 
 
Voor:  1/ Dienstvoertuig 
  Nummerplaat:  ………………………….. Merk & type: ……………………………………………….. 
  Adres maatschappij of firma: 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
    …………………………………………………………………………………………………………… 
 2/ Persoonlijk voertuig 
  Naam en voornaam van de bestuurder:  …………………………………………………………. 
  Adres:      …………………………………………………………. 
        …………………………………………………………. 
  Nummerplaat:  ………………………….. Merk & type: ……………………………………………….. 
 
AANDACHT: 
 

• Er kan slechts één aanvraag per formulier ingediend worden. Bij ELKE aanvraag dient een 
fotokopie bijgevoegd te worden van het INSCHRIJVINGS- en VERZEKERINGSBEWIJS. 

• Bij elke VERNIEUWING van badge dienst een fotokopie bijgevoegd te worden van de 
vervallen of te vernieuwen badge. 

 
Stempel, naam en handtekening 

van de werkgever 
 
 
 

Naam en handtekening 
van de aanvrager 

 
 
 

Datum: ….. / ….. / ………. 
 
Dienstaantekeningen: 
 
Sectorbadgenummer:  ………………………………………… 
Geldig tot:   ………………………………………… 
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Modaliteiten aanvraag en gebruik badge voor toegang sector 2/3 

 
Luchthavengebruikers die niet over een luchthavenidentificatiebadge beschikken, moeten over een 
specifieke badge beschikken om toegang te verkrijgen tot de sectoren 2/3 van de ringweg. 
 
Aanvraag : 

• Iedere aanvraag moet gebeuren via geëigend formulier van de dienst Licences Management, 
Brussels Airport – Gebouw 56 - tel : 02 / 753 68 23-55. 

• Geldigheidsduur: 3 jaar. 
• Bij aflevering zal een vergoeding + waarborg gevraagd worden. 
• Bij niet-gebruik van de badge binnen een periode van 3 maand zal deze automatisch buiten 

gebruik gesteld worden. Om de badge opnieuw te activeren moet u een mail sturen naar 
driverslicence@brusselsairport.be (08u00-16u00, enkel weekdagen). 

• Na vervaldatum, en als de badge niet werd verlengd of ter annulering werd aangeboden bij 
de uitreikende dienst binnen een periode van 6 maand, zal de waarborg niet terugbetaald 
worden. 

 
Sancties : 
Bij misbruik of overtreding kan de badge teruggevorderd worden, onverminderd eventuele 
bijkomende sancties of boete. 
 
Overtredingen - misbruik : 

• Niet badgen aan een badge gecontroleerde slagboom vb. bumperkleven met een voorligger; 
• In gevaar brengen van andere weggebruikers; 
• Snelheidsovertreding; 
• Bij duisternis zonder lichten rijden;   
• Achterlaten van zwerfvuil binnen de sector. 

 
Door het gebruik maken van een toegangsbewijs aanvaardt de begunstigde zonder enig voorbehoud 
deze voorwaarden : 
 
Ontheft Brussels Airport en al haar aangestelden van alle aansprakelijkheid voor om het even welke 
schadelijke gevolgen voor hemzelf (haarzelf) en voor zijn (haar) rechthebbenden ; 
 
Erkent dat de aflevering van dit toegangsbewijs door Brussels Airport voor deze geen enkele 
erkenning van om het even welke rechten ten voordele van de begunstigde inhoudt ; 
 
Erkent van dit bewijs alleen en uitsluitend voor de doeleinden en binnen de arealen waarvoor het 
werd afgeleverd, gebruik te maken ; 
 
Aanvaardt te circuleren op eigen risico en gevaar en de volle aansprakelijkheid voor alle morele, 
materiële en lichamelijke schade die hij/zij aan Brussels Airport en de diverse gebruikers van de 
luchthaven mocht toebrengen, op zich te nemen; 
 
Verbindt er zich toe om alle signalen en aanwijzingen te eerbiedigen, de bevelen en richtlijnen 
gegeven door het bevoegde luchthavenpersoneel op te volgen en zich te onderwerpen aan alle 
formaliteiten en controlemaatregelen die door de inspectiedienst en de douane mochten worden 
opgelegd. 
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