Bijlage 3:
Instemming onderzoek naar de veiligheidsvoorwaarden.

..
7 8

(naam, voornaam, Rijksregisternummer of bisnummer ),

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
veiligheidsvoorwaarden.9

met het

onderzoek naar de

Ondergetekende weet dat de aard van de gegevens die kunnen worden onderzocht, betrekking heeft op
inlichtingen van gerechtelijk of bestuurlijke politie, inlichtingen waarover de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten beschikken of inlichtingen aangaande de beroepsuitoefening.
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 RGPD) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Gegeven te ............... (plaats), op ........................ (datum)
Handtekening
(met de geschreven vermelding "gelezen en goedgekeurd")

7 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.
8 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.
9 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).
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