B992

Ref. aanvrager:

NVO-ANS/115208/

REALDOLMEN

Datum:
Nr:

A VAUCAMPSLAAN 42
1654 HUIZINGEN

23/08/2019
V/138603

BELGIE

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING
A. IN TE VULLEN DOOR DE VEILIGHEIDSOFFICIER
1. ONDERWERP
Aanvraag:

Initiële:

Wijziging:

Niveau:

x Hernieuwing:
Rubriek:

De rubrieknummers gescheiden door
een komma:
Andere
(Recente foto van
betrokkene)

NAVO

EU

Vertrouwelijk:
Geheim:

x

x

Andere:

i

Nationaal

l

2. NIVEAU VAN DE MACHTIGING

x

Beschrijving van andere:
Speciale toestemming:

Atomal:

b

Zeer Geheim:
(Gereserveerd voor de
Veiligheidsoverheid)

Atomic:

a

3. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKENE
(Militaire situatie: enkel voor het militair personeel/ Beroep : enkel voor de niet-militairen)

DE BONDT
STEVEN
DENDERMONDE
10/07/1997

Niet-militairen:

CONSULTANT

h

Naam (zoals vermeld op uw identiteitskaart):
Voornaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Militairen:
Graad:
Beroep/functie:

Land:
Nationaal Nr:
Kader:

BELGIE
870710-063-58
Stamnummer:

4. RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG
Toegang tot een betrekking, een functie of een graad, tot geclassificeerde informatie, documenten of gegevens, materieel, materialen of stoffen, lokalen, gebouwen of
terreinen. Preciseer zo goed mogelijk. (Indien desbetreffend geval: veiligheidsclausule van het contract of van de opdrachtgever)

Nationaal:
NAVO:
EU:

INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
Veiligheidsofficier / leidend ambtenaar /
bestuurder
Naam:
Graad:
Telefoon:
Handtekening:
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B. IN TE VULLEN DOOR BETROKKENE
5. NATIONALITEIT

Oorspronkelijke:
Huidige:
Dubbele nationaliteit:

BELGISCHE
BELGISCHE

Periode
Van

Tot

1997

2019

1997

2019
(Gereserveerd voor de
Veiligheidsoverheid)

Nr Dienst vreemdelingenzaken (indien van toepassing) :

6. WOONPLAATSEN VAN BETROKKENE
Woonplaats:
Straat, Nr, Bus:

PROVINCIALEBAAN 64

Postcode - Gemeente - Land

9255 BUGGENHOUT BELGIUM
01/2017

Sedert

l

Werkelijke verblijfplaats (indien verschillend)
Straat, Nr, Bus:

i

Postcode - Gemeente - Land

Tweede verblijfplaats (indien bestaand)

b

Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land

Voorgaande, woon- en/of verblijfplaatsen gedurende de laatste tien jaren of sedert de vorige aanvraag
Straat, Nr, Bus:

a

MOSTEN 43

Postcode - Gemeente - Land

9255 BUGGENHOUT BELGIUM
Van
07/1987

Tot

Van

Tot

Periode van het verblijf

Van

Tot

TelNr of gsm, email

+32 2 801 56 23 Steven.DeBondt@realdolmen.com

Straat, Nr, Bus:

h

Periode van het verblijf

01/2017

Postcode - Gemeente - Land
Periode van het verblijf
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land

7. BEROEPSANTECEDENTEN / BEZOCHTE SCHOLEN
Werkgevers, nevenberoepen of onderwijsinstellingen gedurende de laatste tien jaren of sedert de vorige aanvraag
Van

Tot

Werkgever, nevenberoep of onderwijsinstelling

10/2008
07/2015

05/2015
10/2016

VDV ELECTRO SERVICE DENDERMONDE
MCS WILRIJK
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8. REFERENTIEPERSONEN
Geef hieronder drie meerderjarige personen, die niet tot uw naaste familiekring behoren en waarvan verwacht mag worden dat zij
u in voldoende mate kennen. (Vermeld het Tel Nr waar de persoon overdag kan gecontacteerd worden). Vermijd eveneens
collega's van het bureel te vermelden.
Naam, Voornaam, Tel Nr:
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land
Naam, Voornaam, Tel Nr:
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land
Naam, Voornaam, Tel Nr:
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land

9. BIJKOMENDE INLICHTINGEN
Huidige familiale situatie:

Bijkomende info

Alleenstaand(e) Samenwonend

Gaat
trouwen

Gehuwd

Weduw(naar)(e) Gescheiden

Sedert

01/2016

i

10. PARTNER

Andere

l

x

Feitelijk
gescheiden

VANPEENE SILKE CAROLINA D
SILKE
GENT
Land:
01/01/2019
Nationaal Nr:
BOEKHOUDSTER
CIB VLAANDEREN

b

Naam:
Voornaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Beroep/functie:
Werkgever:

BELGIE
910204-206-47

Postcode - Gemeente - Land

a

Woonplaats (indien verschillend van betrokkene)
Straat, Nr, Bus:

h

Werkelijke verblijfplaats (indien verschillend)
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land

Voorgaande, woon- en/of verblijfplaatsen gedurende de laatste tien jaren of sedert de vorige aanvraag
Straat, Nr, Bus:
JUTESTRAAT 81
Postcode - Gemeente - Land
Periode van het verblijf

9030 MARIAKERKE BELGIUM
Van
02/1991

Tot

Van

Tot

Van

Tot

01/2017

Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land
Periode van het verblijf
Straat, Nr, Bus:
Postcode - Gemeente - Land
Periode van het verblijf
NATIONALITEIT
Oorspronkelijke:
Huidige:
Dubbele nationaliteit:

BELGISCHE
BELGISCHE

Periode
Van

Tot

2019

2019

1991

2019

Nr Dienst vreemdelingenzaken (indien van toepassing) :
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11. KINDEREN
(Vermeld alleen de kinderen die meerderjarig zijn en met betrokkene onder hetzelfde dak verblijven en eveneens deze van de partner - Vermeld ook de minderjarige
kinderen die meerderjarig zullen zijn binnen de 12 maanden)

Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum
Nat. huidige en oorspronkelijke
Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum
Nat. huidige en oorspronkelijke
Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum
Nat. huidige en oorspronkelijke
Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum

i

l

Nat. huidige en oorspronkelijke

b

12. ANDERE PERSONEN
(Alleen de personen vermelden, andere dan de partner, die meerderjarig zijn en met de betrokkene onder hetzelfde dak verblijven)

Geboorteplaats en datum

Naam, Voornaam

h

Band met betrokkene
Nat. huidige en oorspronkelijke

a

Naam, Voornaam

Geboorteplaats en datum

Band met betrokkene
Nat. huidige en oorspronkelijke
Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum
Band met betrokkene
Nat. huidige en oorspronkelijke
Naam, Voornaam
Geboorteplaats en datum
Band met betrokkene
Nat. huidige en oorspronkelijke
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13. PROBLEMEN, TOEVOEGINGEN, VERDUIDELIJKINGEN, INFORMATIE...
In deze rubriek kunt U alle commentaar vermelden betreffende elementen waarvan U denkt dat deze een invloed kunnen hebben op de
toekenning van een veiligheidsmachtiging. Uw aandacht wordt gevestigd op de mogelijkheid een onderhoud te vragen met een
verantwoordelijke van de dienst veiligheidsmachtigingen.(zie punt b)

b.

Wenst u een onderhoud met een verantwoordelijke van de dienst veiligheidsmachtigingen?

i

l

a.

b

14. VERKLARING

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 mede te delen en om iedere andere informatie in verband met de veiligheid te verstrekken, die mij zou gevraagd worden door de bevoegde
diensten (zie eveneens Verklarende Nota § 4).

1993).

a

Ik noteer dat de bevoegde diensten de toelating hebben om de gegevens van dit document te verwerken overeenkomstig de wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Belgisch Staatsblad van 18 maart

, op 23/08/2019

h

Te HUIZINGEN
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VERWITTIGING
Ik, ondergetekende, DE BONDT STEVEN geboren te DENDERMONDE op 10/07/1997 verklaar het document KENNISGEVING en de
VERKLARENDE NOTA te hebben ontvangen die mij de uitleg verschaft omtrent de wijze van het onderzoek om een veiligheidsmachtiging te
bekomen.
(Art. 16 en 17 van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en
veiligheidsadviezen)

INSTEMMING VAN DE PERSOON VOOR WIE DE MACHTIGING WORDT GEVRAAGD
(Enkel van toepassing indien de instemming wettelijk vereist is)
(Art. 16 en 17 van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen)

Ik, ondergetekende, DE BONDT STEVEN geboren te DENDERMONDE op 10/07/1997 geef mijn instemming tot het uitvoeren van een
veiligheidsonderzoek in het kader van de procedure voor de toekenning van een veiligheidsmachtiging.
Deze instemming geldt eveneens voor enig later onderzoek dat erop gericht is na te gaan of nog steeds wordt voldaan aan de voorwaarden die
vereist waren voor het aanvangsniveau van de veiligheidsmachtiging.
Deze instemming kan op ieder ogenblik ingetrokken worden door de betrokken persoon die niet langer wenst een veiligheidsonderzoek te
ondergaan of houder te zijn van een veiligheidsmachtiging.

KENNISGEVING AAN DE ANDERE PERSONEN DIE HET VOORWERP UITMAKEN VAN
EEN VEILIGHEIDSONDERZOEK

l

Ik, ondergetekende, DE BONDT STEVEN geboren te DENDERMONDE op 10/07/1997 verklaar de personen die het voorwerp uitmaken van dit
onderzoek en waarvan de identiteit hieronder vermeld is, persoonlijk te hebben verwittigd, zoals bevestigd door hun handtekening, uitgezonderd

i

..............................................................................................................................
In alle gevallen gaat het om de eventuele partner van de betrokkene. Voor het onderzoek van het niveau ZEER GEHEIM gaat het om alle andere
personen ouder dan 18 jaar die met de persoon voor wie de veiligheidsmachtiging is aangevraagd onder hetzelfde dak samenwonen.

1

Naam:

Voornaam:

VANPEENE SILKE
CAROLINA D

SILKE

2

Plaats en geboortedatum:

Handtekening:

b

Nr:

GENT 01/01/2019

4
5

a

3

7
8

h

6

9
10

Te HUIZINGEN

, op 23/08/2019

(Plaats, datum, handtekening)
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VOOR BETROKKENE
KENNISGEVING
Art. 16 et 17 van de Wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen
De persoon vermeld in rubriek 3 wordt ter kennis gebracht dat omwille van de reden in rubriek 4, hij houder moet zijn van een veiligheidsmachtiging van het niveau
in rubriek 2. De modaliteiten van het onderzoek zijn vermeld op de achterzijde van dit blad.

IN TE VULLEN DOOR DE VEILIGHEIDSOFFICIER
1. ONDERWERP
Aanvraag:

Initiële:

Wijziging:

Niveau:

x Hernieuwing:
Rubriek:

De rubrieknummers gescheiden door
een komma:
Andere

l

2. NIVEAU VAN DE MACHTIGING

x

b

Geheim:
Zeer Geheim:

i

Vertrouwelijk:

3. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKENE

a

(Militaire situatie: enkel voor het militair personeel/ Beroep : enkel voor de niet-militairen)

h

Naam (zoals vermeld op uw identiteitskaart):
Voornaam:
Geboorteplaats:
Geboortedatum:
Militairen:
Graad:
Niet-militairen:
Beroep/functie:

DE BONDT
STEVEN
DENDERMONDE
10/07/1997

Land:
Nationaal Nr:
Kader:

BELGIE
870710-063-58
Stamnummer:

CONSULTANT

4. RECHTVAARDIGING VAN DE AANVRAAG
Toegang tot een betrekking, een functie of een graad, tot geclassificeerde informatie, documenten of gegevens, materieel, materialen of stoffen, lokalen, gebouwen of
terreinen. Preciseer zo goed mogelijk. (Indien desbetreffend geval: veiligheidsclausule van het contract of van de opdrachtgever)

Nationaal:
NAVO:
EU:

INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
INSTALLATIE EN INTERVENTIE ON-SITE VAN HARD- EN SOFTWARE BIJ MINISTERIES, NATO, SHAPE,
EDM.
Veiligheidsofficier / leidend ambtenaar /
bestuurder
Naam:
Graad:
Telefoon:
Handtekening:
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VOOR BETROKKENE
VERKLARENDE NOTA
1. WETTELIJKE BASIS
De procedure met betrekking tot de veiligheidsmachtigingen vloeit voort uit de twee wetten van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen en betreffende de oprichting van een beroepsorgaan inzake de veiligheidsmachtigingen (Belgisch Staatblad 7 mei 1999)en uit
hun uitvoeringsbesluiten. Deze teksten kunnen bekomen worden bij de veiligheidsofficier.

2. HET VEILIGHEIDSONDERZOEK
a. Doelstelling
Het veiligheidsonderzoek heeft als doelstelling na te gaan of de persoon die er het voorwerp van uitmaakt, voldoende garanties biedt op het vlak van
discretie, loyaliteit en integriteit.
b. Informatiebronnen
De onderzoekers hebben toegang tot de registers van beide inlichtingen- en veiligheidsdiensten, het centraal strafregister, het gemeentelijk
strafregister, de bevolkings- en vreemdelingenregisters bij de gemeentelijke administraties, alsook tot het Rijksregister van de natuurlijke personen.

l

Zij hebben eveneens toegang tot de basisgegevens van de politiediensten, waartoe alle politiemensen toegang hebben in de uitoefening van hun ambt
en welke hen in staat stelt de identiteit van een persoon te controleren en na te gaan of die niet verdacht is of opgespoord wordt. De onderzoekers
mogen alle nuttige gegevens, bijgehouden door de algemene politiediensten, zowel van bestuurlijke als van gerechtelijke politie vragen. Het betreft hier

i

informatie met betrekking tot misdrijven waarvan de persoon verdacht wordt of waarbij hij betrokken is.
De onderzoekers kunnen van sommige andere overheidsbesturen, waarvan de lijst is vastgelegd bij Koninklijk Besluit de nodige inlichtingen krijgen in
twee bepaalde domeinen: alles betreffende de identiteit van een persoon en alles wat zijn kredietwaardigheid kan vaststellen.

b

De onderzoekers kunnen aan elke andere persoon in het kader van het veiligheidsonderzoek om hun medewerking vragen.
Tenslotte, kunnen de onderzoekers overgaan tot een omgevingsonderzoek, de betrokkene interviewen en inlichtingen in het buitenland inwinnen.
De onderzoekers consulteren niet alle hierboven vermelde bronnen ongeacht het niveau van de gevraagde veiligheidsmachtiging. Het aantal
geconsulteerde bronnen varieert in functie van het niveau van de veiligheidsmachtiging of in functie van eventuele tijdens het onderzoek bekomen
negatieve elementen.

a

c. Termijnen

h

De maximum termijnen zijn VIJF, ZES en NEGEN maanden respectievelijk voor de niveau's VERTROUWELIJK, GEHEIM en ZEER GEHEIM, vanaf
de ontvangst door de veiligheidsofficier van de correct en volledig ingevulde benodigde documenten.
Deze termijnen kunnen met drie maanden verlengd worden wanneer de inlichtingen- en veiligheidsdienst inlichtingen moet inwinnen in het buitenland.

3. DE GELDIGHEIDSTERMIJN VAN EEN VEILIGHEIDSMACHIGING
a.
b.

De veiligheidsmachtiging wordt toegestaan voor een periode van maximum VIJF jaar.
In voorkomend geval kan deze periode ingekort worden in functie van de tijdens het onderzoek bekomen elementen of om de geldigheidsduur
aan te passen aan de termijn waarvoor de machtiging wordt gevraagd.

4. MEE TE DELEN WIJZIGINGEN
Elke wijziging met betrekking tot de gegevens vermeld in de basisvragenlijst moet aan de veiligheidsofficier worden meegedeeld. Indien deze het nuttig
acht, licht hij de veiligheidsoverheid in.

5. HET BEROEPSORGAAN INZAKE VEILIGHEIDSMACHTIGINGEN
Wanneer de toekenning van de vereiste veiligheidsmachtiging wordt geweigerd, wanneer de beslissing niet genomen of ter kennis is gebracht binnen
de voorziene termijn, of wanneer de veiligheidsmachtiging wordt ingetrokken, kan de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de machtiging vereist is,
binnen de dertig dagen, respectievelijk na de kennisgeving of na het verstrijken van de termijn, bij aangetekend schrijven beroep instellen bij het
volgend beroepsorgaan:
Beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.
Leuvenseweg, 48 bus 5
1000 BRUSSEL
Tel: 02/286.29.11
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VOOR BETROKKENE
Retributie
Conform het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de bedragen van de retributies die verschuldigd zijn voor het afgeven van veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen van 4/9/13 (B.S. 7/10/2013) is er een retributie verschuldigd van 175 EUR voor uw aanvraag tot
veiligheidsmachtiging op het niveau: "Geheim"

1. Betalingsgegevens

h

a

b

i

l

De verschuldigde retributie zal worden betaald door uw veiligheidsofficier.
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