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0. Inleiding 

Oktober 2013 
 

Deze handleiding heeft tot doel U op een overzichtelijke manier kennis te laten maken met de 
mogelijkheden en functionaliteiten van de online applicatie HABIL. Deze handleiding werd 
gestoffeerd met talrijke screenshots van praktisch elke mogelijke situatie. De NVO heeft hierbij 
getracht HABIL zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk te houden. 
 
 
De NVO hecht veel belang aan de verdere ontwikkeling van HABIL. De NVO zou het bijgevolg op 
prijs stellen dat U uw opmerkingen en ervaringen overmaakt via habil@diplobel.fed.be. HABIL is 
immers een “levende” applicatie.  
 
 
De NVO staat ter beschikking indien U bijkomende uitleg zou nodig hebben bij het gebruik van 
HABIL.  
 
De gegevens van personen die gebruikt worden in deze handleiding zijn volkomen fictief en 
worden louter ter illustratie gehanteerd. 
 
 
 
Vanaf 7 oktober 2013 is er een retributie verschuldigd voor de aanvragen voor 
veiligheidsmachtigingen voor personen die niet behoren tot de federale overhead 
of de geïntegreerde politie. De bedragen zijn de volgende: “vertrouwelijk” 150 €; 
“geheim” 175 € “zeer geheim” 200 €. 
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STAP 1: WAT HEEFT U NODIG? 
 
Een PC met internetverbinding 
Een browser: Internet Explorer vanaf versie 7, Mozilla Firefox en Apple Safari. Omwille van 
veiligheidsredenen raden wij U aan steeds de meest recente versie te gebruiken. 

 
 

STAP 2: UW  ACCOUNT ALS VO EN UW EERSTE LOG IN 
 
 

a. U hebt van de NVO een mail ontvangen (van de afzender habil@diplobel.fed.be – 
opgelet voor de spamfilter) met daarin uw log in gegevens. 

 

 
 

b. Met deze gegevens kunt u nu inloggen met uw account via https://habil.diplomatie.be 
door uw gebruikersnaam, code en het standaard paswoord in te voeren.  

Let op : deze velden zijn hoofdlettergevoelig! 
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c. Bij de eerste login dient U het standaard paswoord te veranderen in een paswoord 
naar eigen keuze: 

 

 
 
 
d. Wanneer U uw eigen paswoord hebt aangemaakt en opgeslagen, zal de volgende 

pagina automatisch openen: 
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! AANVRAGEN VOOR BIJKOMENDE ACCOUNT VOOR VO OF MEDE WERKER !  
 
Indien er meerdere veiligheidsofficieren in de firma worden aangeduid, dient u dit via 
officieel schrijven te melden aan de NVO. Wanneer de firma beslist om een medewerker 
aan te stellen is het voldoende dat de veiligheidsofficier dit via mail aan de NVO 
meedeelt. Om over te gaan tot het creëren van deze nieuwe accounts dient de NVO in 
beide gevallen te beschikken over de volgende gegevens: 

 
1. Naam en voornaam van de nieuwe VO/medewerker 
2. Rijksregisternummer 
3. Telefoonnummer  
4. Mailadres van het werk 

  
  

Na verificatie van de aanvraag zal de NVO over gaan tot het creëren van de nieuwe 
account. 
 
De nieuwe Veiligheidsofficier of medewerker ontvangt een mail met zijn in log gegevens 
en dient dezelfde procedure te volgen zoals beschreven in STAP 2 punt b en c 
 
Beide type accounts beschikken over dezelfde functi onaliteiten. De volgende uitleg 
is dus zowel van toepassing op de veiligheidsoffici er als op de medewerker. 
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STAP 3: GEBRUIK VAN EEN ACCOUNT “VEILIGHEIDSOFFICIE R” OF “MEDEWERKER” 
 
 
 

Eenmaal ingelogd met uw account verschijnt de volgende pagina: 
 

          
 

Het scherm bestaat uit volgende delen: 
• Nieuwe aanvraag 
• Blanco formulier 
• Intrekking instemming 
• Mijn account 
• Handleiding Habil, documentatie en formulieren 
• Laatste aanvragen 
• Opzoeken 

 
Elk deel beschikt over een hulpfunctie waarin op een beknopte manier uitgelegd wordt 
hoe U deze functie kunt gebruiken. 
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We gaan nu dieper in op elke functie afzonderlijk. 
 

a. Nieuwe aanvraag via “klant” 
 

BELANGRIJK: Indien de persoon waarvoor een veiligheidsmachtiging wordt 
aangevraagd een andere nationaliteit heeft dan de Belgische, verblijft of 
verbleven heeft in het buitenland, gelieve bijlage C te raadplegen 
 

 
 
1.Via deze optie kunt U een account creëren voor de personeelsleden die over een 
veiligheidsmachtiging dienen te beschikken.  
 
2. Deze functie is enkel beschikbaar voor aanvragen voor personen die beschikken over een e-
mailadres. Wanneer het emailadres niet correct werd ingegeven, stopt de procedure. 
 
3. Indien uw firma retributie verschuldigd is, verschijnt volgend venster waar u de keuze hebt om 
aan te duiden wie de retributie dient te betalen.  
  

   
 
Wanneer de firma verkiest om de retributie zelf te betalen, zal de NVO na ontvangst van de 
betaling een factuur opmaken en versturen op naam van de firma. 
 
Indien de klant verantwoordelijk is voor de betaling van de retributie zal hij na verificatie door de 
NVO een bevestiging van betaling toegestuurd krijgen via mail. 
 
4. Na uw keuze dient u of uw medewerker enkel de eerste pagina van de basisvragenlijst 
volledig in te vullen. De velden met een “*” zijn verplicht in te vullen. 
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Let op : indien het vakje “Ik ben Belgische of mijn woonplaats is gelegen in België” uitgevinkt is, 
dient U bij “nationaal nummer” de geboortedatum in te vullen. 

 
 
 
 
Wanneer alle velden correct zijn ingevuld en men klikt op doorgaan, zal u volgende pagina te 
zien krijgen: 
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Wanneer u hier nogmaals op “Doorgaan” klikt, ontvangt betrokken personeelslid volgende 
geautomatiseerde e-mail met zijn inlog gegevens.  
 

 
  
Opmerking: soms wordt deze mail ervaren als spam, gelieve daarom het personeelslid op de 
hoogte te brengen dat hij ook zijn “ongewenste mail” moet checken.  
Wanneer een foutief mailadres wordt ingegeven, stopt de hele procedure. 
 
 
 

5. Het dossier kan u nu terugvinden in de functie “laatste aanvragen” zie ook punt g 
 

b. Nieuwe aanvraag via de veiligheidsofficier/medew erker (zelf ingeven) 
 

BELANGRIJK: Indien de persoon waarvoor een veiligheidsmachtiging wordt 
aangevraagd een andere nationaliteit heeft dan de Belgische, verblijft of verbleven 
heeft in het buitenland, gelieve bijlage C te raadplegen 
 

 
 

 
 
 
U kunt ook opteren om zelf de aanvragen elektronisch in te voeren. Klik dan op “zelf ingeven”. 
U of uw medewerker(s) kunnen de volledige vragenlijst invullen, uitprinten, laten ondertekenen 
door het betrokken personeelslid en verzenden naar de NVO. 
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c.Blanco formulier 

 

 
 
Via deze optie kunt U een blanco BVL opvragen in pdf-formaat. 
Let op : dit formulier kan niet elektronisch ingevuld worden. 

 
 
 
  d. Intrekking instemming 
 

   
 
 
Wanneer een personeelslid voor wie een aanvraag voor een veiligheidsmachtiging werd 
ingediend, niet meer het onderwerp van het onderzoek wenst te zijn, hebt u de mogelijkheid om 
via deze functie de pdf “intrekking tot instemming” af te drukken. Het document dient door de 
betrokkene te worden ingevuld en dit dient aan de NVO worden overgemaakt. Het onderzoek zal 
worden stopgezet. 

 
 
e. Mijn account 
 

 

 

 
 
 

 
 

Via deze optie kunt U uw eigen gegevens aanpassen: adres, telefoonnummer, paswoord, … 
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f . Handleiding Habil, documentatie en formulieren 

              
Via deze optie komt u terecht op de website van de Nationale veiligheidsoverheid waar u 
volgende informatie kan vinden: 
 

• Algemene info over de NVO 
• Contactgegevens NVO 
• De te volgen procedure en de nodige documenten om een firmaveiligheidsmachtiging 

aan te vragen of om deze te vernieuwen 
• PCSI 
• FIS 
• RFV 
• Handleiding Habil 
• Aanvraagprocedure voor een veiligheidsmachtiging (zie ook bijlage C) 
• FAQ (in ontwerp) 

 
g. Laatste aanvragen 
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Via deze functie kunt U steeds opvolgen wat de status van een aanvraag is indien deze nog niet 
elektronisch werd overgemaakt aan de NVO. Aan de hand van de kleurencodes bent U steeds op 
de hoogte welke stappen er al ondernomen werden en wat er nog dient te gebeuren. 

 

 
 
 
 
 

Enkele belangrijke opmerkingen: 
 
- Wanneer een aanvraag in het geel verschijnt, zal de mail die werd verstuurd naar 
betrokkene en in cc de VO/medewerker, duidelijk vermelden welke rubrieken moeten 
worden aangevuld. Hou er rekening mee dat: 
 

1. de aangepaste basisvragenlijst opnieuw moet worden afgeprint  
2. de aangepaste basisvragenlijst opnieuw moet worden ondertekend 
3. een nieuwe pasfoto verplicht is 
4. de VO/medewerker het dossier opnieuw dient te submitten in Habil 
5. de volledige papieren vragenlijst opnieuw dient te worden 

overgemaakt aan de NVO 
 

- Een dossier kan enkel gesubmit worden wanneer de verschuldigde retributie door de 
NVO ontvangen werd. 
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Via retributie info kan u steeds nagaan of de klant het verschuldigde bedrag reeds heeft 
overgemaakt 
 

 
 

 
 

 
 

 
h. Opzoeken 

 
Via de functie “opzoeken” vindt u alle dossiers terug die door de veiligheidsofficier of medewerker 
elektronisch werden overgemaakt aan de NVO. 
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1. U kunt een dossier opzoeken op naam, nationaal nummer of dossiernummer 
 
2. Via geschiedenis kan u nagaan in welke fase een dossier zich bevindt.  
 
3. Indien U vragen heeft over een dossier kan U deze via de functie “NVO mailen” overmaken 

aan de NVO. De betrokken dossierbeheerder zal uw vraag in de kortst mogelijke termijn 
beantwoorden. 

 
4. Via “Hernieuwen” kan u, wanneer een veiligheidsmachtiging gaat vervallen, een nieuwe 

account creëren op basis van de vorige aanvraag. Alvorens u een nieuwe account aanmaakt, 
dient u na te gaan of alle rubrieken nog van toepassing zijn. Het emailadres zal opnieuw 
moeten worden ingevoerd. De aanvrager dient na te gaan of al de gegevens in zijn 
basisvragenlijst nog correct zijn. 

 
Bij een hernieuwing kunt U er steeds voor kiezen om al dan niet een account te creëren 
voor de “klant”. Zelfs indien bij de oorspronkelijke aanvraag er geen account werd 
aangemaakt, kunt U deze toch aanmaken. U dient in voorkomend geval wel een e-
mailadres en een telefoonnummer te plaatsen. Vink vervolgens “ Een account creëren of 
activeren voor deze persoon” aan en klik op doorgaan. Habil zal automatisch een account 
klant aanmaken waarna deze zijn mail met inlog gegevens ontvangt. 

 
 

 
 
 
 

4.Via print kan u de basisvragenlijst opnieuw uitprinten 
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STAP 4: Het gebruik van een “klantaccount” 
 

Deze stap is enkel van toepassing op de “klantaccount” en is dus louter ter informatie voor de 
VeilOffr en medewerker. De “klant” beschikt over verscheidene online hulpfuncties, maar het is 
toch nuttig dat U weet welke mogelijkheden er bestaan binnen dit type account. 
 
Dit type account heeft slechts een aantal beperkte functionaliteiten in vergelijking met de account 
“veiligheidsofficier” en “medewerker”. 
 
De belangrijkste verschillen zijn: 
 

Klant  VeilOffr/Medewerker  
Account is slechts geldig voor 30 dagen. Account is geldig voor een periode van 5 

jaar 
Account beschikt niet over de functie “laatste 
aanvragen” en “opzoeken”. 

De VeilOffr/Medewerker kan alle dossiers 
opvolgen binnen zijn 
instelling/departement/firma 

Account beschikt over een geautomatiseerde 
informatiebox die o.a. aangeeft wat zijn 
vervaldatum is. 

De VeilOffr/Medewerker heeft uitgebreide 
opvolgingsmogelijkheden via “laatste 
aanvragen” en “opzoeken” 

Account kan slechts de eigen aanvraag 
verwerken. 

De VeilOffr/Medewerker kan alle 
aanvragen verwerken. 

Deze aanvraag is niet meer beschikbaar nadat de 
veiligheidsofficier of de medewerker deze 
“gesubmit” heeft. 

De aanvraag van de klant is steeds 
consulteerbaar door deze account. 

Rubriek 1, 2 en 4 kunnen niet aangepast worden 
door de klant 

Alle rubrieken kunnen aangepast worden 
door de VeilOffr/Medewerker. 

 
BELANGRIJK! : Wanneer een klantaccount vervallen is en de aanvraag niet afgewerkt is, dient U 
het NVO-secretariaat via Habil@diplobel.fed.be te vragen de account te heractiveren via de 
functie “verlengen”. Een verlenging van een account wordt steeds onderzocht door de NVO en 
zal dus niet  automatisch worden toegekend. 
 

a. Nadat U een “klantaccount” heeft gecreëerd (zie stap 3.a), krijgt de 
klant een geautomatiseerde e-mail (zie model hieronder): 
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De klant kan zich nu inloggen met zijn gebruikersnaam, code en paswoord via 
https://habil.diplomatie.be.  

 
b. Bij de eerste login dient het standaard paswoord gewijzigd te 

worden.  
 

 
 

c. De volgende pagina verschijnt op het scherm van de klant  
 
1.in geval er geen retributie door de klant verschuldigd is 

 
 

  
    

2. in geval de klant retributie dient te betalen 
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e. Het startscherm van de klantaccount bestaat uit volgende delen: 
 

 

 

a. Via deze functie kan de klant zijn 
aanvraag openen. De eerste pagina werd 
reeds ingevuld door de veiligheidsofficier of 
een medewerker.  
b. De klant kan enkel rubriek 3 
(identificatie) aanpassen. De andere 
rubrieken zijn vergrendeld. 

 

c. Via deze functie kan de klant zijn 
aanvraag uitprinten ter ondertekening. 

 

   

d. Via deze functie beschikt de klant over 
een bondige uitleg over de overige 
functies. 

 

                            

e. Indien de klant de retributie dient te 
betalen 

 
 
Via de messagebox krijgt de klant geautomatiseerde berichten i.v.m. de status van zijn aanvraag 
en zijn account. De tekst die verwijst naar de verschuldigde retributie zal uiteraard enkel 
verschijnen als de veiligheidsofficier er voor heeft gekozen dat het personeelslid deze dient te 
vereffenen. 
 
 

 
 

Na betaling van de retributie door de klant zal hij én de VO volgend mailtje ontvangen: 
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STAP 5: Invullen en verzenden van de BVL 
 

BELANGRIJK: Indien de persoon waarvoor een veiligheidsmachtiging wordt 
aangevraagd een andere nationaliteit heeft dan de Belgische, verblijft of verbleven 
heeft in het buitenland, gelieve bijlage C te raadplegen 

 
Bijlage B van deze handleiding bevat een overzicht van gebruikerstips per rubriek bij het 
invullen van de BVL. Deze tips zijn ook verwerkt in de online hulpfuncties van HABIL. 
 
De volgende rubrieken dienen steeds elektronisch ingevuld te worden vooraleer de 
aanvraag elektronisch overgemaakt kan worden: 
 

• Rubriek 1: Onderwerp 
• Rubriek 2: Niveau van de machtiging 
• Rubriek 3: Identificatie van betrokkene 
• Rubriek 4: Rechtvaardiging van de aanvraag 
• Rubriek 5: Nationaliteit 
• Rubriek 6: Woonplaatsen van betrokkene (minstens de huidige woonplaats) 
• Rubriek 8: Referentiepersonen (indien het niveau van de machtiging Zeer 

Geheim is) 
• Rubriek 9: Bijkomende inlichtingen 
• Rubriek 10: Partner (indien het antwoord op rubriek 9 niet “alleenstaand(e)” is) 
• Rubriek 14: Verklaring 

 
De overige rubrieken (7, 11, 12 en 13) dienen enkel ingevuld te worden voor zover deze 
situaties van toepassing zijn op de aanvrager zelf. 

 
a. Input door klant: 
 

• Nadat de klant de basisvragenlijst verder heeft ingevuld, krijgt hij het 
volgende bericht op zijn scherm: 
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• Wanneer betrokkene hier op validatie klikt krijgt hij volgende mededeling te zien: 
 

   
 

• Als betrokkene zijn basisvragenlijst volledig heeft ingevuld en op “OK” klikt is zijn 
aanvraag gevalideerd en krijgt hij volgende mededeling te zien: 

 
 

 
 

• Wanneer betrokkene op doorgaan klikt komt hij terug in het begin scherm van Habil en 
kan zijn aanvraag niet meer openen 

• De klant dient zijn getekende basisvragenlijst over te maken aan zijn veiligheidsofficier 
• De veiligheidsofficier maakt de gehandtekende versie over aan de NVO met een 

begeleidend schrijven dat minstens het aantal aanvr agen en de namen van de 
aanvragers vermeldt . Indien deze voorwaarde niet wordt vervuld, worden de 
documenten zonder enige behandeling teruggestuurd naar de afzender. 

• Na ontvangst van de BVL en de retributie valideert het NVO-secretariaat de aanvraag: 
een dossiernummer wordt toegekend en het veiligheidsonderzoek wordt opgestart. 

• Na de toekenning van het dossiernummer krijgt de veiligheidsofficier een 
geautomatiseerde e-mail. 
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b. Input door veiligheidsofficier/medewerker: 
 

• Nadat U of de medewerker alle velden heeft ingevuld, krijgt U of de medewerker 
het volgende bericht op het scherm: 

 

 
 
• U dient vervolgens de aanvraag uit te printen, te laten ondertekenen door de 

betrokkene en vervolgens elektronisch te submitten. 
• De veiligheidsofficier maakt de gehandtekende versie over aan de NVO met een 

begeleidend schrijven dat minstens het aantal aanvr agen en de namen van 
de aanvragers vermeldt . Indien deze voorwaarde niet wordt vervuld, worden de 
documenten zonder enige behandeling teruggestuurd naar de afzender. 

• Na ontvangst van de retributie en van de volledig ingevulde en ondertekende 
BVL valideert het NVO-secretariaat de aanvraag: een dossiernummer wordt 
toegekend en het veiligheidsonderzoek wordt opgestart.  

• Na de toekenning van het dossiernummer ontvangt de veiligheidsofficier een 
geautomatiseerde e-mail. 

 
c. Enkele tips 
 

• Handtekeningen 
 
Het ontbreken van de nodige handtekeningen is de meest voorkomende reden 
waarom BVL dienen teruggestuurd te worden. HABIL biedt een geheugensteuntje 
aan de gebruikers door automatisch de namen in te vullen van de personen die de 
aanvraag dienen te ondertekenen. 
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Ter herinnering:  
 
- De aanvrager dient ALTIJD  te ondertekenen op pag. 5 en 6. 
- De eventuele partner van de aanvrager dient ALTIJD  te ondertekenen op pag. 6. 
- Meerderjarige kinderen en/of andere inwonende personen dienen ENKEL  te 

ondertekenen op niveau Zeer Geheim. Zij moeten wel steeds vermeld staan in 
de BVL zelf. 

- De referentiepersonen dienen NOOIT te ondertekenen. 
 
• Iets vergeten? 
 
“Iets vergeten is menselijk”. 
 
 
- Indien een klant vaststelt dat hij iets vergeten in te vullen heeft nadat hij zijn 

aanvraag gevalideerd heeft, kan de veiligheidsofficier/medewerker nog steeds de 
aanvulling elektronisch invoeren vooraleer hij zelf submit. De aangepaste BVL 
dient wel opnieuw te worden ondertekend door betrokkene. 
 

- Bij een grote hoeveelheid ontbrekende informatie dient U het NVO-secretariaat 
te verwittigen via Habil@diplobel.fed.be en wordt de BVL elektronisch 
teruggestuurd. 
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STAP 6: Wat te doen in geval van een onvolledige BV L? 
 
De NVO stelde in het verleden regelmatig vast dat aanvragen onvolledig of niet naar waarheid 
werden ingediend. In deze gevallen werden de BVL teruggestuurd met de vraag de onvolledige 
rubrieken aan te vullen. Dit leidde steevast tot onnodige verlenging van de procedure met veel 
tijdsverlies tot gevolg voor iedereen. 
 
Door de komst van HABIL wordt deze procedure eveneens geïnformatiseerd. In dit gedeelte krijgt 
U meer uitleg i.v.m. de te volgen procedure. 
 

1. Na ontvangst van een onvolledige vragenlijst of wanneer tijdens het veiligheidsonderzoek 
wordt vastgesteld dat de aanvrager bepaalde informatie niet heeft meegedeeld, zal de 
klant (indien er gebruik gemaakt werd van een klantaccount) en de VeilOffr/Medewerker 
een e-mail ontvangen van het NVO-secretariaat waarin de te vervolledigen rubrieken 
worden aangegeven. Hieronder ziet U een model van deze e-mail: 
 

 
 

2. Het NVO-secretariaat zal dus NOOIT de papieren versie van de onvolledige BVL 
terugsturen. 

 
3. U kunt de aanvraag terugvinden in uw account bij “Laatste aanvragen”. Deze aanvraag 

zal oplichten in GEEL.  
 

4. De klant ontvangt dezelfde e-mail. Zijn account wordt automatisch gereactiveerd voor 
een periode van 15 dagen. Hij dient de vermelde rubrieken verder aan te vullen zoals 
gevraagd. 

 
5. De vragenlijst dient opnieuw afgeprint, ondertek end en gesubmit te worden. 

Vervolgens zendt U de afgeprinte en ondertekende ve rsie met een begeleidend 
schrijven per Post naar het NVO-secretariaat. 

 
Het is evident dat deze situatie zoveel mogelijk dient vermeden te worden. Dit vertraagt onnodig 
de procedure. De NVO kan immers geen veiligheidsonderzoek uitvoeren indien de aanvraag niet 
correct ingevuld en ondertekend werd. 
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BIJLAGE A: Contactgegevens Nationale Veiligheidsove rheid 
 
Nationale Veiligheidsoverheid (NVO-ANS) 
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 
Karmelietenstraat 15 
1000 BRUSSEL 
 
Tel: 02/501-45-42 
Fax: 02/501-45-96 
 
E-mail: nvo-ans@diplobel.fed.be (Algemene zaken) 
 Habil@diplobel.fed.be (Personendossiers en HABIL) 
 
Webpagina: http://diplomatie.belgium.be/nl/over_de_organisatie/organogram_en_structuur/nvo/  
 
Voorzitter: 
 
Secretaris: 
Dhr. Jochen Devadder 
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BIJLAGE B: Tips bij het invullen van een basisvragenlijst voor  een veiligheidsmachtiging 
 
Algemeen 
 
Deze bijlage bevat enkele praktische tips bij het i nvullen van een elektronische basisvragenlijst voor  
een veiligheidsmachtiging. Vul steeds nauwkeurig en  volledig de gevraagde gegevens in om 
onnodige vertraging in de procedure te vermijden. 
 
De rubrieken 1 tot en met 4 zijn door de VO of zijn  medewerker in te vullen 
 
Rubriek 1 
 

- Duid aan of het om een initiële aanvraag gaat, dan wel om een hernieuwing; 
- Indien de familiale situatie wijzigt (bvb. nieuwe partner), dient dit aangegeven te worden bij 

“wijziging + rubriek”; 
- Indien het niveau van de nog steeds geldige veiligheidsmachtiging (VM) dient gewijzigd te worden, 

dient er steeds een nieuwe aanvraag ingediend te worden. Dit geeft u aan bij “wijziging + niveau”. 
- Indien het om een uitbreiding op horizontaal niveau gaat, dient u deze via officieel schrijven aan te 

vragen aan de NVO. In uw schrijven geeft  u een preciese rechtvaardiging van het doel en de 
noodzaak tot uitbreiding  van de VM en het (de) gevraagde niveau(s). 

 
Rubriek 2 
 

- Duid het niveau van de veiligheidsmachtiging aan. Het niveau van de VM wordt bepaald door het 
classificatieniveau van de informatie waartoe het personeelslid  toegang dient te hebben. 
In geval van onduidelijkheid neemt u contact op het uw diensthoofd en/of uw veiligheidsofficier; 

- U mag geen classificatieniveaus aanduiden waartoe u geen toegang zult hebben. Het is zinloos om 
alle niveaus aan te duiden indien u bvb. enkel toegang hebt tot nationale geclassificeerde 
informatie. 
In geval van twijfel neemt u contact op met uw veiligheidsofficier en/of het secretariaat van de 
Nationale Veiligheidsoverheid. 

 
Rubriek 3 
 

- Vul zorgvuldig de gevraagde gegevens in; 
o Tip 1 : het nationaal nummer is het rijksregisternummer. Dit begint steeds met uw 

geboortedatum omgekeerd en vindt u terug op de identiteitskaart of SIS-kaart. 
De applicatie geeft automatisch de eerste cijfers als geheugensteuntje wanneer u de 
geboortedatum ingeeft; 

o Tip 2 : Vrouwen dienen steeds hun meisjesnaam in te vullen; 
o Tip 3 : De regel “militaire situatie” is niet van toepassing indien u niet tot het personeel van 

het Ministerie van Defensie of tot de reservisten behoort; 
o Tip 4 : Vul steeds het beroep in. 

 
Rubriek 4 
 

- U geeft een preciese rechtvaardiging van het doel en de noodzaak van de VM en het (de) 
gevraagde niveau(s). 
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Rubrieken 5 tot 14 zijn in te vullen door betrokken e in geval er een klanten account werd 
aangemaakt  
 
 
Rubriek 5 
 

- Vul steeds uw nationaliteit(en) in; 
 
Rubriek 6 
 

- Geef steeds nauwkeurig uw huidige woonplaats (domicilie) aan. 
o Tip 1 : Er zijn aparte vakjes voor de straatnaam, huisnummer, postbus, postcode, 

gemeente en land. 
o Tip 2 : Bij het invullen van de postcode, wordt er een lijst met mogelijke gemeentes 

beschikbaar gesteld waaruit u kan kiezen. 
o Tip 3 : Het land dient u steeds in te geven met de Engelse benaming, met uitzondering 

van België/Belgique. 
- Vul steeds nauwkeurig uw adressen in waarop u de voorbije tien jaar gewoond heeft, indien deze 

verschillend zou(den) zijn van uw huidige. Vermeld steeds de periode wanneer u ergens gewoond 
heeft. 

- Email adres verplicht in te vullen 
- Geef steeds een telefoon- of GSM-nummer op langs waar de Nationale Veiligheidsoverheid u kan 

contacteren indien dit noodzakelijk blijkt te zijn. 
 
Rubriek 7 
 

- Geef nauwkeurig uw eventuele vorige werkgevers of onderwijsinstellingen aan van de voorbije 10 
jaar. 

 
Rubriek 8 
 

- Is enkel verplicht in te vullen op het niveau Zeer geheim 
- Op deze personen wordt geen veiligheidsonderzoek gehouden. Zij dienen dus het document niet  

te ondertekenen. 
 
Rubriek 9 
 

- Duid uw familiale situatie aan 
 
Rubriek 10 
 

- Volg de instructies m.b.t. rubriek 3, 5 en 6 en pas deze toe op de situatie van uw eventuele partner. 
 
Rubriek 11 
 

- Dient enkel ingevuld te worden indien uw kinderen meerderjarig zijn en wanneer ze op hetzelfde 
adres als u wonen. 

- Tip: meerderjarige kinderen dienen het document enkel te ondertekenen op het niveau zeer 
geheim. Zij dienen echter op alle niveaus vermeld te worden. 

 
Rubriek 12 
 

- Volg de instructies m.b.t. rubriek 11 en pas deze toe op de situatie van uw eventuele huisgenoten 
die niet tot rubriek 10 of 11 behoren. 
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Rubriek 13 

- Vermeld hier alle informatie die volgens u van belang is in het kader van het veiligheidsonderzoek. 
U kunt deze rubriek eveneens gebruiken om aanvullingen te doen m.b.t. andere rubrieken indien er 
niet voldoende plaats is. 

 
Rubriek 14 
 

- Vul in en onderteken de uitgeprinte versie 
 
Pagina 6 : 
 

- wordt automatisch ingevuld door de applicatie. 
- U dient 1 maal te ondertekenen op de uitgeprinte versie 
- Document dient ter kennisname ondertekend te worden door de personen die vermeld staan in de 

tabel. 
- Wanneer het document volledig ingevuld en ondertekend is, maakt u het over aan uw 

veiligheidsofficier en valideert u de elektronische aanvraag via uw account. 
 
Bij vragen of opmerkingen kunt u steeds uw veilighe idsofficier contacteren en/of het secretariaat 
van de Nationale Veiligheidsoverheid ( Habil@diplobel.fed.be ) 
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BIJLAGE C: AANVRAAGPROCEDURE VEILIGHEIDSMACHTIGINGE N 
 
Aanvraagprocedure veiligheidsmachtigingen 
 
a. Juridisch kader 
- Wet betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, -attesten en –adviezen van 
11/12/1998 (hierna WC&VM) 
- KB ter uitvoering van WC&VM van 24/03/2000 (hierna KB C&VM) 
- Richtlijn van het Ministerieel Comité voor Inlichting en Veiligheid betreffende de diepgang van 
veiligheidsonderzoeken van 16/02/2000 (hierna RL MCIV) 
- NATO Security Policy C-M(2002)49 van 17 juni 2002 and supporting directives, supporting 
documents and guidance documents (hierna C-M(2002)49 
- Besluit van de Raad van 31 maart 2011 on the security rules for protecting EU classified information 
(hierna 2011/292) 
- Besluit van de Europese Commissie tot wijziging van haar reglement van orde (844/2001) van 
29/11/2001 (hierna 844/2001) 
 
b. Aanvraagprocedure veiligheidsmachtigingen voor p ersoneel van Belgische administraties 
en/of ondernemingen 
Het onderstaand overzicht verduidelijkt de mogelijke situaties bij een aanvraag m.b.t. de nationaliteit 
van de aanvrager en de vereiste veiligheidsmachtiging, de wijze waarop de aanvraag ingediend moet 
worden en het feit of een retributie al dan niet verschuldigd is. 
De veiligheidsofficier zal elke aanvraag, ongeacht of deze in HABIL dient ingevoerd te worden of niet, 
overmaken aan het secretariaat van de Nationale Veiligheidsoverheid (NVO). 
Indien een aanvraag niet valt onder één van volgende 3 situaties, zal de veiligheidsofficier 
voorafgaandelijk contact opnemen met het secretariaat van de NVO via nvo-ans@diplobel.fed.be. De 
NVO zal vervolgens, in voorkomend geval, de wijze bepalen voor het indienen van de betrokken 
aanvraag. 
De NVO kan beslissen om een aanvraag tot veiligheidsmachtiging niet te aanvaarden indien zij 
vaststelt dat een veiligheidsonderzoek niet conform het juridische kader kan uitgevoerd worden. 
De NVO wijst er op dat zij geen impact heeft op de aanvaarding van de aanvraag, de 
verwerkingstermijn of de eventuele toekenning van de vereiste veiligheidsmachtiging indien deze dient 
afgeleverd te worden door een buitenlandse veiligheidsoverheid. De NVO vervult in deze gevallen een 
louter coördinerende functie en blijft het aanspreekpunt voor zowel de aanvrager als de buitenlandse 
veiligheidsoverheid. 
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I. Overzicht  

 
 

 
 

 
 

 
1 De NAVO-lidstaten zijn Albanië, België, Bulgarije, Canada, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg,Nederland, Noorwegen, 
Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië; Slowakije, Spanje, Tsjechië, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de 
Verenigde Staten. 
 
2 De EU-lidstaten zijn België, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Frankrijk, Finland, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, 
Portugal, Roemenië, Slovenië; Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden. 
 
3 De landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten zijn Australië (enkel 
defensiegerelateerde projecten), Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Israël (enkel defensiegerelateerde 
projecten), Verenigd Koninkrijk (enkel defensiegerelateerde projecten) Verenigde Staten van Amerika, 
Zweden en Zwitserland. 

 
 
 
 
 

 SITUATIE VEREISTE VEILIGHEIDSMACHTIGING INVOER VIA HABIL  OPM 

A Belg in  BE, geen verblijf in buitenland Nationaal BE, EU of NAVO JA  

B 
Belg die in het buitenland verblijft of 
verbleven heeft 

Nationaal BE, EU of NAVO 
JA (in voorkomend 
geval, formulieren 
van land van verblijf) 

(1) 

C 
Niet Belg, onderdaan NAVO1 of EU2 
lidstaat, 
 

Nationaal BE , EU, NAVO NEEN (2) 
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II. OPM m.b.t. overzicht 
 
(1) Art.18 van de WC&VM voorziet de mogelijkheid tot consultatie van een buitenlandse 
correspondent. Deze consultatie gebeurt naargelang het type veiligheidsmachtiging en het feit dat het 
een NAVO- of EU–lidstaat betreft of een land waarmee BE een bilateraal akkoord heeft. 
Op vraag van de betrokken correspondent dienen er mogelijk bijkomende documenten ingevuld te 
worden. Indien de aanvrager verbleven heeft in een land waarmee een consultatie niet mogelijk is, 
bestaat de mogelijkheid dat de veiligheidsmachtiging niet toegekend kan 
worden door NVO. 
 
(2) De aanvraagformulieren van het land van de nationaliteit van betrokkene dienen ingevuld te 
worden. Documenten kunnen aangevraagd worden bij de NVO. Het betrokken land kan BE 
consulteren voor de in BE verbleven periode. De veiligheidsmachtiging wordt toegekend door het 
betrokken land en niet door de Belgische NVO. Een kopie van het begeleidend schrijven m.b.t. de 
toekenning van de veiligheidsmachtiging door de andere lidstaat wordt overgemaakt aan het Bureel 
Industriële Veiligheid. 
 
 
 
 
 c. Aanvraagprocedure veiligheidsmachtigingen voor personeel van niet in België gevestigde 
ondernemingen 
 
Deze ondernemingen dienen zich rechtstreeks te richten tot de Nationale Veiligheidsoverheid van het 
land van vestiging. 


