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Toepassing van de Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Koninklijk 
besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor 

camerasystemen en de vernieuwing van deze vergunningen. 
 
 
 

 
Uw aanvraag met uw handtekening moet via een aangetekende zending per post worden gericht aan: 

 
De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 

Algemene Directie Veiligheid en Preventie 

Directie Private Veiligheid 

Handelsstraat 96, 1040 Brussel 
 
 

De aanvraag tot vergunning dient de volgende documenten en gegevens te bevatten: 

 

1) Korte met de hand ondertekende introductiebrief, waarin u zeer expliciet vermeldt een aanvraag tot 
vergunning (of tot vernieuwing van vergunning) in te dienen als onderneming voor camerasystemen. De officiële 
naam en het nummer van de onderneming moeten eveneens worden aangeduid. 

 

2) Administratieve kosten: Betaling van het bedrag van EUR 1.0001 op de bankrekening van het "Fonds voor de 
bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen, de interne bewakingsdiensten en de 
privédetectives", als volgt: 

- IBAN : BE37 6792 0057 9428 

- BIC : PCHQBEBB 

- Mededeling: “aanvraag vergunning camerasystemen - btw-nummer”» 

 
Uitzonderingen: 

- De onderneming die tegelijkertijd een vergunning voor camerasystemen en een vergunning voor alarmsystemen 
aanvraagt, moet in totaal slechts één maal de dossierkosten van EUR 1.000 betalen (in plaats van EUR 2.000 
euro). 

- De onderneming die reeds een vergunning heeft voor alarmsystemen of die hiervoor een lopende aanvraag 
heeft, is vrijgesteld van de administratieve kosten voor haar aanvraag met betrekking tot camera's.  

- De aanvraag tot vernieuwing van de vergunning is gratis.   

N.B.: Zodra de onderneming een vergunning heeft, is een jaarlijkse retributie van 500 euro verschuldigd voor elk 
– volledig of gedeeltelijk – kalenderjaar waarin de betrokken onderneming een vergunning heeft (geen enkele 
vrijstelling is mogelijk). Alle nuttige informatie hierover zal verstrekt worden tijdens de betekening van de 
vergunning.  Dit bedrag verschilt van de bovengenoemde administratieve kosten en hoeft pas te worden betaald 
nadat de vergunning per aangetekende post werd betekend.  

 

 

 

                                                           
1 Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 17 oktober 2019 tot vaststelling van de retributies en administratieve kosten bedoeld in artikel 52 
van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 
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3) Telefoonnummer, postadres van de maatschappelijke zetel en emailadres van de onderneming 

 

4) Statuten van de onderneming, waarbij het maatschappelijk doel de activiteit conceptie, installatie, onderhoud 
of herstelling van camerasystemen / beveiligingssystemen vermeldt. 

 

5) Enkel voor de aanvragen tot vernieuwing van de vergunning: bewijsstukken (facturen, bestekken) waaruit blijkt 
dat de onderneming de voorbije twee jaar werkelijk activiteiten van conceptie, installatie, onderhoud of 
herstelling van camerasystemen heeft uitgevoerd 

 

6) Document als bedoeld in bijlage 1 (verklaring op erewoord betreffende de onderneming) volledig ingevuld door 
één van de bestuurders van de onderneming 

 

7) Lijst van de personeelsleden betrokken bij de activiteiten inzake camerasystemen met voor elk van hen de 
naam, voornaam, het rijksregisternummer2 en de uitgeoefende functie(s). Volgende functies zijn mogelijk: 

- Bestuurder van de onderneming:  

 persoon die de werkelijke leiding heeft van de onderneming 

 persoon die, zonder de werkelijke leiding te hebben van de onderneming, zitting heeft in de raad van 
bestuur of controle uitvoert over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van 
vennootschappen3 

- Leidinggevende : 

 Personeel dat aan het hoofd staat van de onderneming als zodanig. Dit personeel is belast met het 
nemen van beslissingen op het vlak van het dagelijks bestuur en draagt hiervoor de 
verantwoordelijkheid, onder meer ten overstaan van de raad van bestuur. Hieronder vallen o.a. 
directeurs, zaakvoerders, gedelegeerd bestuurders, sommige bestuurders afhankelijk van de statuten 
en de vennootschapsaktes van de onderneming. 

 Personeel dat aan het hoofd staat van het uitvoerend personeel dat belast is met de eigenlijke 
activiteiten. Dit personeel neemt de belangrijkste beslissingen aangaande het geheel van de operaties 
op het terrein en neemt de effectieve leiding op zich van het uitvoerend personeel. 

- Conceptie van camerasystemen: uitwerking en specificatie van de aard van het camerasysteem, van de aard van 
de componenten en van de bekabeling ervan, de bepaling van de plaats waar de componenten geplaatst 
worden, met als doel ervoor te zorgen dat het camerasysteem misdrijven tegen personen of overlast voorkomt, 
vaststelt of opspoort of de openbare orde handhaaft 

- Installateur van camerasystemen: belast met de installatie (plaatsen van de componenten van het 
camerasysteem, het onderling verbinden van deze componenten, eerste inwerkingstelling, enz.), 
onderhoudsbeurten (jaarlijkse controle van de goede werking van de componenten, enz.), herstellingen en/of 
depannages (vervangen van componenten, enz.) van camerasystemen 

- Commercieel personeel: belast met de commerciële relaties met klanten (zoektocht naar potentieel cliënteel 
voor camerasystemen enz.; de verkopers zijn niet betrokken, aangezien de gewone verkoop van producten niet 
aan een vergunning onderhevig is) 

                                                           
2 Indien de persoon niet over een Belgisch rijksregisternummer (of een bisnummer) beschikt, moet volgende gegevens ook worden verstrekt: 
nationaliteit(en), geboortedatum en -plaats (stad + land), huidige woonplaats.  
3 Artikel 5 § 1. Onder " controle " over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te 
oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid. 
§ 2. De controle is in rechte en wordt onweerlegbaar vermoed : 
1° wanneer zij voortvloeit uit het bezit van de meerderheid van de stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van de betrokken 
vennootschap; 
2° wanneer een vennoot het recht heeft de meerderheid van de bestuurders of zaakvoerders te benoemen of te ontslaan; 
3° wanneer een vennoot krachtens de statuten van de betrokken vennootschap of krachtens met die vennootschap gesloten overeenkomsten over de 
controlebevoegdheid beschikt; 
4° wanneer op grond van een overeenkomst met andere vennoten van de betrokken vennootschap, een vennoot beschikt over de  meerderheid van de 
stemrechten verbonden aan het totaal van de aandelen van die vennootschap; 
5° in geval van gezamenlijke controle. 
§ 3. De controle is in feite wanneer zij voortvloeit uit andere factoren dan bedoeld in § 2. 
Een vennoot wordt, behoudens bewijs van het tegendeel, vermoed over een controle in feite te beschikken op een vennootschap, wanneer hij op de 
voorlaatste en laatste algemene vergadering van deze vennootschap stemrechten heeft uitgeoefend die de meerderheid vertegenwoordigen van de 
stemrechten verbonden aan de op deze algemene vergaderingen vertegenwoordigde aandelen. 
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- N.B.: De andere functies (verkoop van producten, secretariaat, logistiek, werfplanning, enz.) die uitgevoerd 
worden binnen de onderneming vallen niet onder de procedure en hoeven dus niet te worden vermeld. 

 

Om elke verwarring te voorkomen, wordt u verzocht de functies alleen aan te duiden via de onderstreepte 
termen hierboven. Specifieke terminologie eigen aan de onderneming en andere Engelstalige termen worden 
bijvoorbeeld niet aanvaard. 

 

8) Voor elk bovengenoemd personeelslid:  

- Document zoals opgenomen in bijlage 2 ( (verklaring op erewoord als personeelslid)  

- Document zoals opgenomen in bijlage 3 (toestemming voor onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden) 

 

9) Aandachtspunten voor de goede opvolging van het dossier: 
 

- De aanvraag van een vergunning op zich staat de onderneming niet toe om activiteiten met betrekking tot 
camerasystemen uit te voeren. Ze zal moeten wachten tot een vergunningsbesluit is genomen (ze zal hiervan 
een kopie ontvangen door middel van een aangetekende brief). 

- Al naargelang het dossier kan de onderneming worden gevraagd een Nacebel-code toe te voegen aan haar 
activiteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.  De dossierbeheerder zal met dat doel contact opnemen 
met de onderneming. 

- U wordt verzocht de bijlagen 1, 2 en 3 (alsook alle correspondentie van de administratie) aandachtig te lezen en 
deze zo in te vullen dat de gevraagde informatie wordt verstrekt en alle van toepassing zijnde gegevens (en 
alleen deze) worden aangekruist. Niet ingevulde bijlagen 1 en 2 worden niet aanvaard. 

- “Elke wijziging van de situatie van de onderneming die een wijziging inhoudt van de naam, de handelsbenaming, 
het adres van de maatschappelijke zetel, de personen bedoeld in artikel 60, 2°, van de wet [van 2 oktober 2017 
tot regeling van private en bijzondere veiligheid], het telefoonnummer of het elektronisch contactadres, wordt 
binnen de 15 dagen ter kennis gebracht van de administratie.”4 Met andere woorden zal de onderneming die 
zijn contactgegevens heeft gewijzigd zonder onze administratie daarover te informeren, volledig 
verantwoordelijk worden geacht voor het niet ontvangen van welke correspondentie ook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 november 2017 betreffende het verlenen van vergunningen aan ondernemingen voor camerasystemen en 
de vernieuwingen van deze vergunningen 
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Bijlage 1: 

 

 

 
Verklaring afgelegd voor rekening van onderneming 

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

(naam onderneming en KBO-ondernemingsnummer) 
 

Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

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

(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer1, functie binnen de onderneming2), 
 

verklaar dat de onderneming voldoet aan de hiernavolgende verplichtingen3: 
 

o de verplichtingen ingevolge sociale en fiscale wetgeving; 
 

o niet doorgehaald of geschrapt zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen; 
 

o zich niet in staat van faillissement bevinden; 
 

o indien de onderneming een rechtspersoon is, niet veroordeeld geweest zijn tot een correctionele straf, 

zoals bedoeld in artikel 7bis van het strafwetboek. 
 

verklaar dat (enkel te vervolledigen indien het een aanvraag tot vernieuwing van de vergunning betreft): 

o de onderneming vrij is van sociale of fiscale schulden hoger dan 2.500 euro die niet het voorwerp 

uitmaken van een afbetalingsplan dat correct wordt nageleefd. 
 

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. De onderneming 

verbindt er zich toe om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….(plaats en datum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Naam, voornaam en handtekening) 
 
 
 
 
 

 

1 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2 Als functie moet vermeld worden of u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber of persoon bevoegd om de onderneming te verbinden of om 
controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen bent. 
3 Vink de verplichtingen die vervuld zijn aan. 

Verklaring op eer betreffende de onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de 

vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd. 
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Bijlage 2: 

 

 

 
Ik, ondergetekende …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (naam, 
voornaam, rijksregisternummer of bisnummer1), 

Verklaar :2 

o onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat 

en mijn hoofdverblijfplaats te hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of in de 

Zwitserse Bondsstaat3; 
 

o niet veroordeeld te zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele straf of criminele straf, 

zoals bedoeld in artikel 7 van het strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland 

behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het 

wegverkeer; 
 

o niet geschrapt te zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te 

laten; 
 

o geen lid te zijn van een politiedienst; 
 

o geen lid te zijn van een inlichtingendienst; 
 

o geen functie te hebben in een penitentiaire instelling; 
 

o geen activiteiten van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar uit te oefenen; 
 

o niet tegelijkertijd deel uit te maken van de onderneming voor camerasystemen en van een niet 

geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor de bewakingsactiviteit “bewaking 

uitgaansmilieu”; 
 

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een inlichtingendienst; 
 

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een politiedienst; 
 

o in de afgelopen drie jaar volgende functie te hebben uitgeoefend binnen een politiedienst 

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

(duidelijke beschrijving van de functie en benaming van de betrokken dienst); 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3e lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de 
Sociale Zekerheid. 
2 Vink aan wat van toepassing is. 
3 Indien u enkel zitting heeft in de raad van bestuur van de onderneming of enkel controle uitvoert over de onderneming in de zin van artikel 5 van het 
Wetboek van Vennootschappen, dient u aan deze voorwaarde niet te voldoen, conform artikel 62 van de wet tot regeling van de private en bijzondere 
veiligheid. 

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de 

vergunning als ‘onderneming voor camerasystemen’ wordt aangevraagd. 
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o geen andere werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor camerasystemen; 

o volgende   werkzaamheid    uit    te    oefenen    buiten    de    onderneming    voor    camerasystemen: 

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

(duidelijke beschrijving van de werkzaamheid). 
 

Verklaar (enkel te vervolledigen indien u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, of persoon bevoegd om de 
onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het 
Wetboek van Vennootschappen, bent): 

o geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber 

of als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 

van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 

om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 
 

o de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een 

gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of 

530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn 

verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. 

 
 
 

Ik verklaar op mijn eer dat de informatie opgegeven in dit document juist en volledig is. Ik verbind er mij toe 

om spontaan iedere wijziging aan deze situatie mee te delen. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(plaats en datum) 
 
 
 
 
 
 
 

(Naam, voornaam en handtekening) 
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Bijlage 3: 

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 persoonsgegevens die 
afkomstig zijn van een bevoegde overheid, bedoeld in titel 2 van de wet Bescherming persoonsgegevens, of 

                                                           
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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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")
 


