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Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden 

Ondergetekende, ………………………………………………………………………………….. (naam, 

voornaam, Rijksregisternummer of bisnummer)1),2 

verklaart dat hij/zij een functie wenst uit te oefenen, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet van 2 oktober 

2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.   

Overeenkomstig artikel 61, 6°, van de voormelde wet, moet elke persoon die een dergelijke functie 

wenst uit te oefenen, beantwoorden aan het profiel bedoeld in artikel 64 van de wet.     

Teneinde na te gaan of de betrokken persoon aan het profiel voldoet, kan een onderzoek naar de 

veiligheidsvoorwaarden noodzakelijk blijken.  

De persoon die het voorwerp uitmaakt van een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, dient hiertoe 

voorafgaandelijk en éénmalig, zijn/haar toestemming te geven, via de onderneming of interne dienst 

waarvoor hij/zij de activiteiten uitoefent of zal uitoefenen (artikel 68 van de voormelde wet).  

Met dit formulier geeft ondergetekende zijn/haar toestemming met het onderzoek naar de 

veiligheidsvoorwaarden. 3 

Ondergetekende wenst dat het dossier van het onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden wordt 

opgesteld in de taal die hij/zij gebruikt : Frans/ Nederlands/ Duits.4 

Ondergetekende weet dat : 

- de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht betrekking heeft op inlichtingen van 

gerechtelijke of bestuurlijke politie, inlichtingen waarover de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

beschikken of inlichtingen aangaande de beroepsuitoefening;  

- artikel 74 van voornoemde wet voorziet dat een onderneming of dienst aan de ambtenaar aangeduid 

door de Minister van Binnenlandse Zaken om onderzoeken naar de veiligheidsvoorwaarden aan te 

vragen kan vragen of hij,  omtrent een persoon die de onderneming of dienst beoogt aan te werven,  

overweegt om een onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden aan te vragen; dit kan evenwel slechts 

nadat de betrokken persoon zijn instemming heeft verleend door het invullen van dit formulier;  

- in geval van onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, zal het koninklijk besluit van 26 september 

2005 ‘tot vaststelling van de procedure in geval van onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden, 

gelijktijdige uitoefening van opdrachten die onverenigbaar zijn met de openbare orde of de 

staatsveiligheid of schending van de bepalingen van de wet tot regeling van de private of bijzondere 

veiligheid of van haar uitvoeringsbesluiten’ van toepassing zijn; 

- de bewaringstermijn van de gegevens verzameld in het kader van de onderzoeken naar de 

veiligheidsvoorwaarden wordt bepaald in artikel 269/2 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van 

de private en bijzondere veiligheid dewelke bepaalt dat :  

« Onverminderd de bewaring noodzakelijk voor de verwerking met het oog op archivering in het 

algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden bedoeld in artikel 

89 van de Verordening (EU) 2016/679, worden de bedoelde persoonsgegevens niet langer bewaard 

dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. 

Behoudens uitdrukkelijke andersluidende wettelijke bepaling inzake de bewaring van 

                                                
1 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, derde lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2 Voor de personen die niet over een Rijksregisternummer of een bisnummer beschikken, worden deze gegevens vervangen door de 

volgende gegevens: naam, voornaam, nationaliteit en geboortedatum. 

3 U bent niet verplicht om in te stemmen met het onderzoek, maar in geval van weigering, wordt u geacht niet te voldoen aan de 

veiligheidsvoorwaarden (artikel 69 van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid). 

 
4 Omcirkel uw keuze. 
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persoonsgegevens die afkomstig zijn van een bevoegde overheid, bedoeld in titel 2 van de wet 

Bescherming persoonsgegevens, of een inlichtingen- en veiligheidsdienst, bedoeld in titel 3 van 

dezelfde wet bedraagt de bewaartermijn voor persoonsgegevens verwerkt door de Algemene Directie 

Veiligheid en Preventie van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het kader van haar 

wettelijke opdrachten inzake de toepassing van en het toezicht en de controle op de naleving van deze 

wet, maximum 10 jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste verwerking van nieuwe informatie 

aangaande de betrokken persoon. 

Bij het verstrijken van deze termijn worden de dossiers - volgens de geldende regels inzake archivering 

in het algemeen belang - overgebracht naar het Rijksarchief, dan wel definitief vernietigd.» 

Ondergetekende neemt er tevens kennis van dat de persoonsgegevens die op dit formulier vermeld 

worden, verwerkt zullen worden door de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD 

Binnenlandse Zaken, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de 

Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 

van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming of AVG) en de wet van 30 juli 

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van 

persoonsgegevens.  

In dit kader voorziet artikel 269/1 van de wet sommige beperkingen van de rechten van de betrokkene 

zoals bedoeld in de artikelen 13, 14, 15, 16, 17 en 18 van de Verordening EU 2016/679, dit teneinde te 

voorkomen dat de betrokken persoon systematisch geïnformeerd wordt over het gegeven dat er een 

dossier bestaat over hem, wat de noden van de administratieve procedure, de controle, het onderzoek 

of de voorbereidende werkzaamheden schade zou kunnen toebrengen, of het geheim van het 

strafonderzoek of de veiligheid van personen dreigt te schenden.  

De Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken is 

verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van artikel 4, punt 7, van de voornoemde algemene verordening 

gegevensbescherming. 

Ondergetekende neemt er tenslotte kennis van dat:  

-het Sectoraal comité van het Rijksregister de FOD Binnenlandse Zaken heeft gemachtigd om een 

permanente toegang te hebben tot de foto opgenomen in het Register van de Identiteitskaarten en in 

het Register van Vreemdelingenkaarten en deze te gebruiken voor de vervaardiging van 

identificatiekaarten (beraadslaging n° 44/2009); 

- het Koninklijk besluit van 29 januari 1991 bepaalde personeelsleden van de FOD Binnenlandse Zaken 

toegang verleent tot het Rijksregister van de natuurlijke personen en machtiging verleent tot het gebruik 

van het identificatienummer van dat register voor het aanmaken van de identificatiekaarten; 

-het Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid op 4 november 2014 een 

machtiging heeft verleend aan de Algemene Directie Veiligheid en Preventie om persoonsgegevens 

meegedeeld te krijgen via de applicatie WEB DOLSIS (Beraadslaging n° 14/101) (gegevens van het 

rijksregister van de natuurlijke personen en de Kruispuntbankregisters, van de DIMONA-gegevensbank, 

van het personeelsbestand en van het werkgeversrepertorium). 

Gegeven te ............... (plaats), op ........................ (datum) 

 

 

Naam, voornaam en handtekening 

(met de vermelding "gelezen en goedgekeurd") 

 

 


