
OVERMAKINGSFORMULIER VAN DE VASTSTAANDE FEITEN AAN DE ADMINISTRATIE 
 

Referentie van het formulier  (volgnummer van het door de onderneming ingediende formulier/jaar : bijv. : 
001/2014) 
 
……………………………………………………………………………………….. 

Gegevens van de onderneming 
 

- KBO-nummer : ……………………………………………………………………………………….. 
- Naam van de onderneming : ………………………………………………………………………………….. 
- Aard onderneming :  □ bewakingsonderneming 

   □ interne bewakingsdienst 
   □ veiligheidsdienst 
   □ maritieme veiligheidsonderneming 
   □ opleidingsinstelling 
   □ onderneming voor veiligheidsadvies 
   □ beveiligingsonderneming 
 

Perso(o)n(en) dewelke de feiten heeft (hebben) gepleegd 
 

- Naam : ……………………………………………………………………………………….. 
- Voornaam : ……………………………………………………………………………………….. 
- Geboortedatum : ……………………………………………………………………………………….. 
- Rijksregisternummer : ……………………………………………………………………………………….. 
- Identiteitskaartnummer : ……………………………………………………………………………………….. 

 
Referentie van het (de) formulier(en) houdende informatie in verband met de hier geviseerde personen 
of feiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identiteit van de onderneming of persoon waar de feiten zijn gepleegd of die betrokken zijn bij de 
gepleegde feiten (veld enkel in te vullen als de feiten niet gepleegd zijn bij de werkgever) 
 

- Naam : ……………………………………………………………………………………….. 
- KBO-nummer (in voorkomend geval) : ……………………………………………………………………….. 
- Contactpersoon en functie : …………………………………………………………………………………….. 
- Telefoonnummer contactpersoon : …………………………………………………………………………….. 

 

Lokalisatie van de feiten 
 

- Plaatsnaam : ……………………………………………………………………………………….. 
- Adres (straat, nr, bus) : ……………………………………………………………………………………….. 
- Postcode en gemeente : ……………………………………………………………………………………….. 
- Eventuele toelichting (voorbeeld : plaatsbeschrijving, plan, specifieke lokalisatie binnen een grote 

ruimte,…) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogenblik van de feiten 
 

- Het ogenblik van de feiten is gekend (indien JA, de volgende velden invullen) : JA       NEE 
- Begindatum : ……………………………………………………………………………………….. 
- Beginuur : ……………………………………………………………………………………….. 
- Einddatum : ……………………………………………………………………………………….. 
- Einduur : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Precieze beschrijving van de feiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoogde of genomen maatregelen door de onderneming, dienst of instelling  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerechtelijke informatie 
 

- Zijn de feiten gemeld aan de politie : JA       NEE       INFORMATIE NIET GEKEND  
- Indien ja, door wie : ……………………………………………………………………………………….. 
- Nummer proces-verbaal : ……………………………………………………………………………………….. 
- Politiezone of -dienst : ……………………………………………………………………………………….. 
 

Lijst bijgevoegde documenten 
Alle nuttige documenten bijvoegen zoals: proces-verbaal van de politie, plan van de plaatsen, interne rapporten, 
interne verklaringen,… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De melder: 
 

- Naam : ……………………………………………………………………………………….. 
- Voornaam : ……………………………………………………………………………………….. 
- Functie : ……………………………………………………………………………………….. 
- Telefoonnummer : ……………………………………………………………………………………….. 
- Datum en handtekening : ……………………………………………………………………………………….. 
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