
IN TE VULLEN DOOR BADGEDIENST:

Naam badgehouder: Datum goedkeuring:

Cursus: Safety: Security:

Luchthavenrijbewijs: JA: NEE: Badgenr:

Luchthavenidentificatiebadge: NIEUW: HERSCREENING:

Deel 1: VOOR DE AANVRAGER (invullen in hoofdletters aub)

NAAM AANVRAGER:

FIRMA:

ONDERNEMINGSNUMMER: BE

E-MAIL:

Gelezen en goedgekeurd Datum Stempel
firma+ handtekening aanvrager ondertekening

AANVRAAGFORMULIER VOOR 
EEN LUCHTHAVENIDENTIFICATIEBADGE 

en/of LUCHTHAVENRIJBEWIJS

Bevestiging van de uitvoer van de aan de uitgifte van de luchthavenidentificatiebadge voorafgaande controle van de opleiding en loopbaan 
(Verordening (EG) 300/2008 en Uitvoeringsverordening EU 2015/1998 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen voor de tenuitvoerlegging 
van de gemeenschappelijke basisnormen op het gebied van de beveiliging van de luchtvaart). 

Ik ondergetekende, gemachtigd persoon van de firma / instelling, bij wie de persoon in deel II  in dienst is, bevestig de opleiding en de loopbaan 
van de betrokken persoon met betrekking tot de afgelopen vijf jaar gecontroleerd te hebben alsook eventuele onderbrekingen in deze opleiding 
en loopbaan. Ik bevestig op de hoogte te zijn van de reglementering inzake het retourneren van de luchthavenidentificatiebadges en de 
luchthavenautoriteit tijdig in te lichten betreffende enige verandering inzake de activiteit van de badgehouder.

Tevens bevestig ik een aanvraag tot het bekomen van een machtiging voor het aanvragen van een luchthavenidentificatiebadge ingediend te 
hebben en bevestig ik hiervoor het bedrag te betalen dat wordt aangerekend door de Federale overheid, afdeling airportscreening betreffende de 
veiligheidsverificatie.

Antwerp Airport zal voor het uitreiken en/of vernieuwen van de badge een administratieve vergoeding van 60 € aanrekenen; tevens wordt een 
eenmalige borgsom van 60€ gevraagd bij de uitreiking van een nieuwe badge. Deze zal terugbetaald worden bij terug inlevering tot zover deze 
alleen aan normale slijtage onderhevig was. Deze kost wordt gefactureerd aan de firma.  Eerdere waarborgen van 10€ blijven behouden tot de 
vervaldatum van de badge.

Driving:
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Deel 2: VOOR DE BADGEHOUDER (invullen in hoofdletters aub)

VOORNAAM:

GEB. DATUM.:

NR.PASPOORT:

VERVALDATUM RB:

NR.: BUS:

GEMEENTE:

NATIONALITEIT:

TAAL:

NAAM:

GEBOORTEPLAATS: 

RIJKSREGISTERNR.:

RIJBEWIJSNR.: 

CATEGORIE RIJBEWIJS:

STRAAT:

POSTCODE:

LAND:

TEL/GSM:

E-MAIL:

FUNCTIE / BEROEP op de luchthaven:

Verklaring van de badgehouder.

Datum Datum ontvangstGelezen en goedgekeurd+ 
handtekening badgehouder ondertekening Antwerp Airport

De badgehouder krijgt toegang tot airside en wordt door de aanvrager de volgende doorgangen toegekend voor privé 
loodsen:

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie dewelke wordt opgegeven in dit document juist en volledig is en ik 
verbind mij ertoe om spontaan iedere wijziging of andere informatie in verband met de veiligheid mee te 
delen indien die mij zou gevraagd worden door de bevoegde diensten.

Ik verklaar de opleiding te volgen betreffende een onbegeleide toegang tot CPSRA en een beveiligings-
bewustwording.

Ik verklaar tevens een kopie van de twee zijden van mijn identiteitskaart bij dit formulier te hebben 
toegevoegd, alsook een kopie van mijn rijbewijs als de aanvraag ook voor een luchthavenrijbewijs is.  
Tevens verklaar ik dat bij elke wijziging of tijdelijke aanpassing aan dit rijbewijs de luchthavenautoriteiten 
op de hoogte breng.

De badge moet steeds zichtbaar gedragen worden in de beveiligde zones en aan airside.  De drager van de 
badge ontheft  Antwerp Airport van alle verantwoordelijkheid tijdens het verblijf in haar instellingen.  
Hij/zij begeeft zich naar en in de beveiligde zones en aan airside op eigen risico en houdt er zich slechts op 
voor het uitoefenen van zijn functie.
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Annex safety advice:
Implementation of the Act of 11 December 1998 on classification and security clearances, security
certificates and security advice

1. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN PERSOON 1. IDENTIFICATION OF THE PERSON CONCERNED

Naam: Name:

Voornamen: Given names:

Functie of beroep: Function or profession:

Nationaliteit: Nationality:

Rijksregisternummer: National registry number:

Geboorteplaats*: Place of birth*:

Geboortedatum (dd/mm/jjjj)*: Date of birth (dd/mm/yyyy)*:

Volledig adres*: Full address*:

* dient enkel te worden ingevuld door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken * should only be completed by persons who do not have Belgian nationality

Bijlage 1: veiligheidsadvies:

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

FOR YOUR INFORMATION: TRANSLATION IN ENGLISH

NOTICE

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 

(to be completed in two copies, one intended for the person concerned and the other for the institution authorised to issue 
the security certificate or advice, as acknowledgement of receipt)

This request for safety verification is addressed to:

Directorate - General of Aviation

Art. 22quinquis to 22septies of the Act of 11 December 1998 on classification and safety clearances, safety certificates and 
safety advice.
The person mentioned in section 1 shall be notified by the safety officer that, he should be subject to security verification for 
the reason specified in section 3.
The details of the verification are explained overleaf.

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.

(must be completed on the left-hand side of this form)

KENNISGEVING
(in te vullen in twee exemplaren, waarvan het ene bestemd is voor de betrokken persoon en het andere 
 voor de instatie bevoegd voor het verstrekken van het veiligheidsattest of -advies, als ontvangstbewijs)
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2. STELLER VAN HET VERZOEK OM EEN VERIFICATIE 2. PERSON MAKING THE REQUEST FOR VERIFICATION

Administratieve overheid die om het veiligheidsadvies verzoekt

en veiligheidsadviezen) safety advice)

FOD Mobiliteit en Vervoer - Directoraat - generaal Luchtvaart FPS Mobility and Transport - Directorate - General Aviation

Sector voor dewelke het veiligheidsadvies wordt gevraagd: Sector for which the safety advice is requested:

Luchtvaart: Luchthavens en Skeyes Aviation: Airports and Skeyes

3. VERANTWOORDING VOOR HET VERZOEK OM EEN VERIFICATIE 3. JUSTIFICATION FOR REQUESTING VERIFICATION

person who needs them necessary for the performance of their duties an who has
successfully completed a background check in accordance with point 11.1.3."

This authorisation is valid for a period of five years (unless a badge is applied for with
a shorter term). Within this period, the NVO will conduct a security verification exercise.

FOR YOUR INFORMATION: TRANSLATION IN ENGLISH

repealing Regulation (EC) No 2320/2002 and Commission Implementing Regulation (EU)
2015/1998 of 5 November 2015 establishing detailed measures for the implementation of
common basic standards on aviation security 

Annex point 1.2.3.1 jo 11.1.3: " 1.2.3.1. A crew identification card of a crew member
employed by a Union air carrier and an airport identification card may only be issued to a

 (art. 22quinquies of the Act of 11 December 1998 on classification and security clearances, security

certificates and security opinions) - Date of application of the advice, nature, legal or regulatory 
basis and period of validity of the administrative act below

Annex I, point 1.2.4 to Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and 
the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and

Administrative authority requesting the security clearance
(Article 22quinquies of the Act on Classification and Security Clearances, Security Certificates and

Security Advice prior to admission to practise an occupation, function, assignment or 
mandate or to have access to premises, buildings or land, to the issue of a licence, to a
designation or to an assignment

mandaat uit te oefenen of toegang te hebben tot lokalen, gebouwen of terreinen,

(art. 22quinquies van de wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten

Veiligheidsadvies voorafgaandelijk aan de toelating een beroep, functie, opdracht of 

 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 

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 

heeft voor de uitoefening van zijn taken en die met succes een 

Deze toelating is geldig voor een periode van 5 jaar (tenzij een badge wordt aangevraagd met
een kortere looptijd). Binnen deze periode zal de NVO op geregelde tijdstippen een 
veiligheidsverificatie uitvoeren.

van het advies, aard, wettelijke of reglementaire basis en geldigheidsduur van de 
administratieve akte hieronder vermelden.

achtergrondonderzoek overeenkomstig punt 11.1.3 heeft ondergaan.”

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: “ 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

beveiliging van de burgerluchtvaart en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2320/2002 en 
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4. WEIGERING VAN DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE 4. REFUSAL OF SECURITY VERIFICATION

a licence, a designation or an assignment, the explicit refusal to be subjected to
verification means that such access, authorisation, licence, designation or assignment
cannot be recognised

I do not wish to be (any longer) subject to security verification

I consent to the security verification I will be subjected to

Naam: Name:

Handtekening: Signature:

(Name, given name and signature of the person concerned, handwritten "Read and approved"

 en datum) and date)

Gegevens van de veiligheidsofficier van de bevoegde administratieve overheid: Details of the security officer of the competent administrative authority:

Naam: Name:

Graad of functie: Degree or position:

Kennis genomen op (dd/mm/jjjj): Knowledge taken on (dd/mm/yyyy):

Handtekening: Signature:

If the security certificate or security advice is required for an entry, an authorisation,

(must be completed on the left-hand side of this form)

FOR YOUR INFORMATION: TRANSLATION IN ENGLISH

The person who does not wish to be subject to security verification may notify this at 
any time by ticking the box below in accordance with aritkel 30bis of the Royal Decree
of 24 March 2000 and returning it by registered mail to the person who made the request
for verification (section 2).

ik stem in met de veiligheidsverificatie waaraan ik zal onderworpen worden

(Naam, voornaam en handtekening van de betrokken persoon, handgeschreven "Gelezen en goedgekeurd"

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 tegekend kan worden

Ik wens niet (langer) het onderwerp uit maken van een 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 aritkel 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)
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1. WETTELIJKE BASIS 1. LEGAL BASIS

2. DE VEILIGHEIDSVERIFICATIE 2. SAFETY VERIFICATION

a. Doelstelling a. Objective

b. Inlichtingenbronnen b. Intelligence sources

c. Termijnen c. Deadlines

3. HET BEROEPSORGAAN INZAKE VEILIGHEIDSVERIFICATIES 3. THE APPEAL BODY FOR SAFETY VERIFICATIONS

Where, following the request for verification, the safety opinion is negative or the 
decision has not been taken or has not been notified within the prescribed period, the 
person for whom the safety opinion has been requested may, in accordance with Article 4 §3
of the Act of 11 December 1998 establishing an appeal body on security clearances, 
security certificates and security opinions, within eight days of the notification of the 
opinion or the expiry of the time limit, by registered letter in two copies 
appeal to the appeal body at the headquarters of the Standing Committee for the Supervision 
of the intelligence and security services, Chaussée de Louvain, 48/5, 1000 Brussels, 
|T (0)2 286 29 11, www.comiteri.be .

Decree of 24 March 2000 implementing the Act of 11 December 1998 concerning the
classification and security clearances, security certificates and security advice, which shall
not exceed one month.

FOR YOUR INFORMATION: TRANSLATION IN ENGLISH

to make access to a profession or job, either directly or indirectly or make the granting of a
licence subject to special conditions, the "security opinion".

The safety advice is granted within the term referred to in article 30sexies of the Royal

The data and information that may be consulted in the context of a security verification
may be consulted are stipulated in article 22sexies, §1, of the Law of 11 December 1998 
on classification and safety clearances, safety certificates and safety opinions.

The Royal Decree of 24 March 2000 implementing the Law of 11 December 1998 concerning
classification and security clearances, security certificates and security opinions, 
articles 30bis and 30sexies.

In cases where the protection of information is not at stake, but the public order and 
security of the State, the competent administrative authority may deem it necessary 

ADVERTISEMENT

The Act of 11 December 1998 on classification and security clearances, security certificates
and security opinions, Articles 22quinquies, 22quinquies/1, 22sexies et 22septies ;

www.comiteri.be .

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, 

classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, 
die maximum een maand bedraagt.

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 

kunnen worden zijn bepaald in artikel 22sexies, §1, van de wet van 11 december 1998 
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 
veiligheidsadviezen.

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

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».

De gegevens en informatie die in het kader van een veiligheidsverificatie geconsulteerd

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.

In gevallen waar de bescherming van informatie niet in het spel is, maar wel de openbare

TOELICHTING

De wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, de artikelen 22quinquies, 22quinquies/1,
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Bijlage 2: Copie identiteitskaart of paspoort
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Bijlage 3: Copie rijbewijs
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