
 

 

Bijlage VEILIGHEIDSATTEST: 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 verificatie is gericht aan: Federale politie – Sectie CG/FIW/SCREENING enkel via contactpunt hierna vermeld : 

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

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

Art. 22bis, 22ter, 22quater, 22sexies en 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 op de hoogte gebracht dat, hij om de in rubriek 3 vermelde 

reden, aan een veiligheidsverificatie moet onderworpen worden.  

De nadere regels voor de verificatie worden op de laatste bladzijde van dit document toegelicht.  
 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN PERSOON 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Voornamen : ……………………………………………............................................................................................ 
 

Functie of beroep : …………………………………………………………………………………………………... 
 

Nationaliteit : …………………………………………...Rijksregisternummer :……………………………………. 
 

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

Volledig adres (*): …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Firma/organisatie/school :…………………………………………………………………………………………... 
(*) Dienen enkel te worden ingevuld door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken  

 
 

2. STELLER VAN HET VERZOEK OM EEN VERIFICATIE (Kruis aan  wat van toepassing is en vermeldt de naam 

en het adres van de steller van het verzoek.) 

 Bevoegde instantie voor het opleggen van een veiligheidsattest (art. 22bis, eerste en tweede lid, van de wet). 

De Commissaris-generaal 
 

 Organisator van een evenement of verantwoordelijke voor  de lokalen, gebouwen of terreinen (art. 22ter, tweede 

lid, van de wet). 

De Federale politie (vertegenwoordigd door het afdelingshoofd CG/FIW/Screening) 
 

 

3. VERANTWOORDING VAN HET VERZOEK OM VERIFICATIE  
(Aankruisen wat van toepassing is en verduidelijk in de daarvoor voorziene ruimte) 

 Tijdelijke toegang tot plaatsen, gebouwen of terreinen met geclassificeerde informatie, documenten of gegevens, 

materieel, materialen of stoffen (art. 22bis, eerste lid, van de wet)– Data en plaatsen hieronder vermelden.  
 

Data : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaatsen :……………………………………………………………………………………………………………... 

 Beperkte toegang tot lokalen, gebouwen en terreinen voor een beperkte duur of een bepaald evenement om 

redenen van openbare orde en veiligheid (art. 22bis, tweede lid, van de wet). – Data, plaats en aard van het 

evenement hieronder vermelden. 
 

Data : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Plaats :………………………………………………………………………………………………………...………  
 

Aard van het evenement : …………………………………………………………………………………………… 



 

 

4. WEIGERING OF KENNISNAME VAN DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE 

 

De persoon die niet onderworpen wil worden aan een veiligheidsverificatie kan ten allen tijde zijn weigering 

expliciet te kennen geven aan de veiligheidsofficier van de bevoegde administratieve overheid door het 

desbetreffende 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.  

 

Indien de persoon akkoord gaat met de veiligheidsverificatie, dient expliciet het desbetreffende vak (“Ik neem kennis 

van de veiligheidsverificatie waaraan ik zal onderworpen worden”) hieronder aangevinkt te worden. 

 

 Ik wens niet (langer) het onderwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie 

 

OF 

 

 Ik neem kennis van de veiligheidsverificatie waaraan ik zal onderworpen worden 

 

 

Naam :……………………………………………………Voornaam :….…………………………………………... 

 

Datum : …………………………Handtekening :…………………………………………………………………… 

 

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

 

Indien betrokkene minderjarig is (dient minstens één ouder te ondertekenen): 

 

Naam ouder(s):…………………………………………&…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gegevens van de Veiligheidsofficier van de bevoegde administratieve overheid: 

Naam : Jacques BOUTET 

Graad of functie : CDP – afdelingshoofd CG/FIW/Clearance-Screening 

Kennis genomen op (dd/mm/jjjj):  

Handtekening : 

 

Naam ouder:…………………………………………. 
 

Voornaam ouder: ……………………………………. 
 

Datum : ……………………………………………… 

Handtekening : 

 

 

 
 

 (Naam, voornaam en handtekening, handgeschreven “gelezen en 

goedgekeurd” en datum) 

 

Naam ouder:…………………………………………… 
 

Voornaam ouder: ……………………………………… 
 

Datum : ………………………………………………… 

Handtekening : 

 
 

 

 
 (Naam, voornaam en handtekening, handgeschreven “gelezen en 

goedgekeurd” en datum) 



 

 

TOELICHTING 

 

1. WETTELIJKE BASIS  

De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en  

veiligheidsadviezen, de artikelen  22bis, 22ter , 22quater, 22sexies en 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 tot 30sexies.  

 

 

2. DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE  

 

a. Doelstelling  

De bevoegde administratieve overheid kan de openbare veiligheid willen garanderen op bepaalde plaatsen of naar 

aanleiding van bepaalde evenementen door de toegang tot die plaats of dat evenement te onderwerpen aan een 

voorafgaande toelating, het «veiligheidsattest». De geldigheid van het attest is beperkt tot de opdracht en tot de tijd- 

en plaats omschrijvingen aangegeven in dit verzoek. 

 

b. Inlichtingsbronnen  

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 veiligheidsattest wordt afgeleverd of geweigerd binnen de termijn bedoeld in artikel 30quinquies 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 15 dagen bedraagt.   

 

 

3. HET BEROEPSORGAAN INZAKE VEILIGHEIDSVERIFICATIES 

Wanneer ingevolge het verzoek om een veiligheidsverificatie, het veiligheidsattest geweigerd wordt of de beslissing 

niet is genomen of niet ter kennis is gebracht binnen de gestelde termijn, kan de persoon voor wie de 

veiligheidsverificatie is gevraagd, conform artikel 4, §2, 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 veiligheidsattest 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. 

 

 

 

 

 


