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AANVRAAGFORMULIER VOOR EEN LUCHTHAVENIDENTIFICATIEBADGE.
Safety & Security on the Ramp gevolgd? Ja / nee
Nieuw / herscreening

Badgenr.:

Afgewerkt door :
Factuur:

IN TE VULLEN DOOR DE FIRMA
(invullen in hoofdletters aub)

Naam Aanvrager:_________________________________________________________________________
FIRMA:__________________________________________________________________________________
Ondernemingsnummer: BE_________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________________

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. Deze is te downloaden via volgende
link: https://www.luchthaven-antwerpen.com/safety-security/
Voor het uitreiken en/of herscreenen van de badge wordt een administratieve vergoeding van 25€ gevraagd. Een
eenmalige borgsom van 10€ wordt gevraagd bij de uitreiking van een nieuwe badge en zal terugbetaald worden bij
terug inlevering tot zover deze alleen aan normale slijtage onderhevig was. Deze kost wordt gefactureerd aan de
firma.

“Gelezen en goedgekeurd”
+ handtekening aanvrager

Datum
ondertekening

veerle.dehaes@antwerpairport.aero
security@antwerpairport.aero

Stempel
firma

03/285.65.04
03/285.65.20

voor ontvangst
Antwerp Airport
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Deel 2: GEGEVENS VAN DE BADGEHOUDER (invullen in hoofdletters aub)
NAAM:_______________________________________ VOORNAAM: ___________________________
GEBOORTEPLAATS:_____________________________ Geb. datum: ____________________________
RIJKSREGISTERNR.:______________________________ NR. PASPOORT:__________________________
STRAAT:_______________________________________________________ NR:_________ BUS:______
POSTCODE:_____________________ GEMEENTE:____________________________________________
LAND:__________________________________________ NATIONALITEIT:________________________
TEL/GSM______________________________________
E-MAIL:______________________________________________________________________________
FUNCTIE / BEROEP op de luchthaven:______________________________________________________
De badgehouder wordt door de aanvrager de volgende doorgangen toegekend:
* Schrappen wat niet van toepassing is
Doorgang te voet naar airside*

Doorgang wagen Business
Terminal*

Doorgang wagen zuid*
Doorgang wagen noord*
Verklaring van de badgehouder.
Ik ondergetekende geef toestemming tot het uitvoeren van een achtergrondveiligheidsonderzoek voor
de toekenning van een luchthavenidentificatiebadge. Deze instemming geldt eveneens voor ieder later
onderzoek dat er op gericht is na te gaan of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden die vereist
zijn voor het behoud van de luchthavenidentificatiebadge. Deze instemming kan op ieder ogenblik
ingetrokken worden door de betrokken persoon die niet langer een veiligheidsonderzoek wenst te
ondergaan of houder te zijn van een luchthavenidentificatiebadge. Tevens verklaar ik op mijn eer dat de
informatie dewelke wordt opgegeven in dit document juist en volledig is en ik verbind er mij toe 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.

veerle.dehaes@antwerpairport.aero
security@antwerpairport.aero

03/285.65.04
03/285.65.20
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De badge moet steeds zichtbaar gedragen worden in de beveiligde zones en aan airside. De drager van
de badge ontheft de Antwerp Airport NV 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. De badgedrager verklaart de opleiding gevolgd te
hebben betreffende een onbegeleide toegang tot CPSRA en een beveiligingsbewustwording.
Instemming van de persoon voor wie de badge wordt aangevraagd. (Wet van 11 december 1998
betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen)
Ingevolge de geldende bepalingen van de Europese en Nationale luchtvaart
beveiligingsreglementeringen kunnen tot de beveiligde zone van luchtvaartterreinen voor internationaal
luchtverkeer enkel personen tewerkgesteld worden die aan een voorafgaandelijk
achtergrondveiligheidsonderzoek onderworpen werden. Dit onderzoek gaat terug tot een periode van
minimum vijf jaar te rekenen vanaf de aanvraag. Het onderzoek dient om de vijf jaar herhaald te
worden. De betrokken persoon dient in te stemmen met dit onderzoek en kennis te nemen van de
beslissing van de Directeur-generaal DGLV van 23/06/2009.
De persoonsgegevens worden voor veiligheidsdoeleinden verwerkt in een bestand van de overheid dat
aangegeven is bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en dat beheerd
wordt door de Luchthaven Antwerpen. De betrokkenen kunnen hun persoonsgegevens steeds
raadplegen met het oog op, kennisname en eventuele verbetering ervan (Wet 08/12/1992). De persoon
die niet onderworpen wil worden aan een veiligheidsverificatie kan dit te allen tijde laten weten door
het vakje hieronder aan te kruisen conform art. 30bis van het KB van 24 maart 2000 en door bij
aangetekend schrijven terug te zenden naar FOD Mobiliteit en Vervoer – Directoraat-generaal
Luchtvaart.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
toegekend kan worden. Toelichting kan gevraagd worden bij onderstaande mailadressen.
□
□

Ik wens niet (langer) het onderwerp uit te maken van een veiligheidsverificatie.
Ik stem in met de veiligheidsverificatie waaraan ik zal onderworpen worden.

De badgehouder verklaart tevens een kopie van de twee zijden van zijn identiteitskaart bij dit
formulier te hebben toegevoegd.
“Gelezen en goedgekeurd”
+ handtekening badgehouder

Datum goedkeuring NVO

Datum
ondertekening

Geldig tot uiterlijk

veerle.dehaes@antwerpairport.aero
security@antwerpairport.aero

naam ontvangst
Antwerp Airport

datum ontvangst
Antwerp Airport

Handtekening Luchthavencommandant

03/285.65.04
03/285.65.20

