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Document aanduiding gemachtigde badgeaanvragers 

Gegevens (sub)contractor: 

Firmanaam: _____________________________________________________________________________ 

Adres: _________________________________________________________________________________ 

Ondernemingsnummer: ___________________________________________________________________ 

Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger:______________________________________________________ 

Facturatiemailadres: _________________________________@___________________________________ 

 

Voornaam + naam + mailadres gemachtigde badgeaanvrager (s) die aangeduid worden door de 
(sub)contractor (max 3): 

1. Voornaam: ______________________________________________________________________ 
 
Naam:__________________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________@___________________________________ 

 

2. Voornaam:_______________________________________________________________________ 
 
Naam:__________________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________@___________________________________ 

 
3. Voornaam:_______________________________________________________________________ 

 
Naam:__________________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________@__________________________________ 

 

De (sub)contractor, rechtsgeldig vertegenwoordigd door bovenvermeld persoon, alsook de 
gemachtigde badgeaanvragers verklaren kennis te hebben genomen van de 
gebruikersmodaliteiten zoals beschreven in het Reglement Luchthavenidentificatiebadges 
https://media.brusselsairport.be/bruweb/default/0001/22/b46deb0ecbb870b8c2f795d1173817
505af1c55c.pdf en in het AUP (Acceptable Use Policy) 
https://www.brusselsairport.be/nl/gebruiksvoorwaarden-aup en deze te hebben aanvaard. 

De gemachtigde badgeaanvrager ziet erop toe dat enkel badges worden gevraagd voor mensen 
die op de luchthaven werken en de toegangen beperkt zijn tot die zones die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van hun functies.  

 

https://media.brusselsairport.be/bruweb/default/0001/22/b46deb0ecbb870b8c2f795d1173817505af1c55c.pdf
https://media.brusselsairport.be/bruweb/default/0001/22/b46deb0ecbb870b8c2f795d1173817505af1c55c.pdf
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De gemachtigde badgeaanvrager is ook verantwoordelijk voor het up to date houden van de 
badgegegevens, het rapporteren van verlies of diefstal of het aangeven van de stopzetting van 
activiteiten door de badge aanvrager. De gemachtigde badgeaanvrager zorgt ervoor dat elke 
badgeaanvrager het document “Akkoord veiligheidsonderzoek” ondertekent en bewaart dit 
document met een originele handtekening gedurende 1 jaar na geldigheid badge. Deze 
documenten kunnen te allen tijde opgevraagd worden door Brussels Airport Company of de 
bevoegde instanties en dienen, na opvraging, binnen de 24u overhandigd te worden. 

De rechtsgeldige vertegenwoordiger is ertoe gehouden te controleren of de gemachtigde 
badgeaanvragers de badgeaanvragen correct beheren conform onderhavig document en het 
Reglement Luchthavenidentificatiebadges. 

Audits op het correct beheer door de gemachtigde badgeaanvragers zullen op regelmatige 
tijdstippen worden uitgevoerd door het Quality Departement van Brussels Airport Company 
Compliance & Certification Unit of de bevoegde instanties. Bij het niet voldoen aan deze 
verplichting, wordt de gemachtigde badgeaanvrager verantwoordelijk gesteld en kan deze het 
recht om als gemachtigde badgeaanvragers op te treden verliezen. Wanneer de (sub)contractor 
zich niet houdt aan deze maatregel, zal het ontzegd worden om als (sub)contractor badges aan 
te vragen. 

Veranderingen van gegevens (adres, ID-nummer of functie) dienen onmiddellijk in de portal 
aangepast te worden zodat de persoonsgegevens van de badgehouders te allen tijde correct zijn. 

Bij het wegvallen van de redenen die het afleveren van een badge rechtvaardigen, moet de 
badge spontaan aan de badgedienst van Brussels Airport Company worden terugbezorgd. Het is 
de verantwoordelijkheid van de gemachtigde badgeaanvrager om dit onmiddellijk in de online 
portal aan te duiden zodat de badge meteen gedeactiveerd wordt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de gemachtigde badgeaanvrager dat de badge onmiddellijk aan de 
badgedienst van Brussels Airport Company wordt terugbezorgd. 

Huidig document dient volledig en correct ingevuld en ondertekend overgemaakt te worden aan 
de contactverantwoordelijke van de online badge portal van Brussels Airport Company 
onlinebadgeportal@brusselsairport.be samen met de bewijzen waaruit blijkt dat de opgegeven 
vertegenwoordigers bevoegd zijn de (sub)contractor rechtsgeldig te verbinden. Onduidelijke of 
onvolledige documenten worden niet aanvaard. 

We kunnen informatie delen met derden zoals wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties 
of bevoegde derden als we van mening zijn dat de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is 
om te voldoen aan een wet, regelgeving of wettelijk verzoek. 

Opgemaakt te _____________________op_________________________ 

Naam en handtekening van vertegenwoordigers en gemachtigde badgeaanvragers: 

 

 

 

mailto:onlinebadgeportal@brusselsairport.be
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