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Bijlage veiligheidsadvies: Uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 

KENNISGEVING 

(In te vullen in twee exemplaren, waarvan het ene bestemd is voor de betrokken persoon en het andere voor de 
instantie bevoegd voor het verstrekken van het veiligheidsattest of -advies, als ontvangstbewijs). 

Dit verzoek tot veiligheidsverificatie is gericht aan: 

Directoraat-generaal Luchtvaart  

Art. 22quinquis tot 22septies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.  De in rubriek 1 vermelde persoon wordt door de 
veiligheidsofficier ervan in kennis gesteld dat hij, om de in rubriek 3 vermelde reden, aan een veiligheidsverificatie 
moet onderworpen worden. De nadere regels voor de verificatie worden op de achterzijde van dit document 
toegelicht. 

Administratieve overheid die om het veiligheidsadvies verzoekt (art. 22quinquies van de wet betreffende de 
classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen): 

FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal Luchtvaart  

Sector voor dewelke het veiligheidsadvies wordt gevraagd: 

Luchtvaart (luchthavens en Skeyes) 

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN PERSOON

Naam : 

Voornamen: 

Functie of beroep : 

Nationaliteit : 

Rijksregisternummer : 

Geboorteplaats(*) : 

Geboortedatum(*) (dd/mm/jjjj): 

Volledig Adres(*) : 

(*) Dienen enkel te worden ingevuld door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken
2. STELLER VAN HET VERZOEK OM EEN VERIFICATIE
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3. VERANTWOORDING VOOR HET VERZOEK OM EEN VERIFICATIE

Veiligheidsadvies voorafgaandelijk aan de toelating een beroep, functie, opdracht of mandaat uit te oefenen of 
toegang te hebben tot lokalen, gebouwen of terreinen, aan de afgifte van een vergunning, aan een benoeming of aan 
een aanstelling (art. 22quinquies van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen) – Datum van de aanvraag van het advies, aard, 
wettelijke of reglementaire basis en geldigheidsduur van de administratieve akte hieronder vermelden.  

“ 1.2.3.1. Een bemanningsidentiteitskaart van een bemanningslid dat in dienst is bij een luchtvaartmaatschappij uit  
de Unie en een luchthavenidentiteitskaart mogen alleen worden afgegeven aan een persoon die  
deze nodig heeft voor de uitoefening van zijn taken en die met succes een achtergrondonderzoek  
overeenkomstig punt 11.1.3 heeft ondergaan.”1 

4. WEIGERING VAN DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE

De persoon die niet onderworpen wil worden aan een veiligheidsverificatie kan dit ten allen tijde laten weten door het 
vakje hieronder aan te kruisen conform artikel 30bis van het Koninklijk Besluit van 24 maart 2000 en door het bij 
aangetekend schrijven terug te zenden naar de steller van het verzoek om verificatie (rubriek 2).  

Indien het veiligheidsattest of veiligheidsadvies vereist is voor een toegang, een toelating, een vergunning, een 
benoeming of een aanstelling, betekent de expliciete weigering om aan een verificatie onderworpen te worden dat die 
toegang, toelating, vergunning, benoeming of aanstelling niet toegekend kan worden.  

☐ Ik wens niet (langer) het onderwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie
☒ Ik stem in met de veiligheidsverificatie waaraan ik zal onderworpen worden 

Naam : 

Handtekening :  

(Naam, voornaam en handtekening van de betrokken persoon, handgeschreven “gelezen en goedgekeurd” en datum)  

In te vullen door het Directoraat-generaal Luchtvaart 
Gegevens van de veiligheidsofficier van de bevoegde administratieve overheid :  

1 Bijlage I, punt 1.2.4 bij de Verordening (EG) nr. 300/2008 van het Europees Parlement en de Raad  
van 11 maart 2008 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van de beveiliging van de  
burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 en Uitvoeringsverordening  
(EU) 2015/1998 van de Commissie van 5 november 2015 tot vaststelling van gedetailleerde  
maatregelen voor de tenuitvoerlegging van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van  
de beveiliging van de luchtvaart Bijlage punt 1.2.3.1 jo 11.1.3 

Naam:  

Graad of functie : 

Kennis genomen op (dd/mm/jjjj):dd

Handtekening : 



 

3/3 

 

TOELICHTING 
 

1. WETTELIJKE BASIS  
 
De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen, de artikelen 22quinquies, 22quinquies/1, 22sexies et 22septies ; Het Koninklijk Besluit van 24 
maart 2000 tot uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de 
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, artikelen 30bis en 30sexies.  
 
2. DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE  
 
a. Doelstelling  
 
In gevallen waar de bescherming van informatie niet in het spel is, maar wel de openbare orde en veiligheid van de 
Staat, kan de bevoegde administratieve overheid het noodzakelijk achten om de toegang tot een beroep of een 
functie, hetzij rechtstreeks hetzij onrechtstreeks of de toekenning van een vergunning aan bijzondere voorwaarden te 
onderwerpen, het «veiligheidsadvies».  
 
b. Inlichtingenbronnen  
 
De gegevens en informatie die in het kader van een veiligheidsverificatie geconsulteerd kunnen worden zijn bepaald in 
artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.  
 
c. Termijnen  
 
Het veiligheidsadvies wordt verleend binnen de termijn bedoeld in artikel 30sexies van het KB van 24 maart 2000 tot 
uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, die maximum een maand bedraagt.  
 
3. HET BEROEPSORGAAN INZAKE VEILIGHEIDSVERIFICATIES  
 
Wanneer ingevolge het verzoek om een verificatie, het veiligheidsadvies negatief is of de beslissing niet is genomen of 
niet is ter kennis gebracht binnen de gestelde termijn, kan de persoon voor wie het veiligheidsadvies is gevraagd, 
conform artikel 4, §3, van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake 
veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, binnen acht dagen na de kennisgeving van het 
advies of het verstrijken van de termijn, per aangetekend schrijven in twee exemplaren beroep instellen bij het 
beroepsorgaan op de zetel van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Leuvenseweg, 
48/5, 1000 Brussel, |T (0)2 286 29 11, www.comiteri.be . 
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