
 

Bijlage 2:  

 

Verklaring op eer als (toekomstig) personeelslid, zoals bedoeld in artikel 60 van de wet tot regeling van de 

private en bijzondere veiligheid, van een onderneming waarvoor een vergunning of de vernieuwing van de 

vergunning als ‘onderneming voor alarmsystemen’ wordt aangevraagd. 

 

Ik, ondergetekende ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(naam, voornaam, rijksregisternummer of bisnummer
1
),  

Verklaar:
2
 

o onderdaan te zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse 

Bondsstaat en mijn hoofdverblijfplaats te hebben in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte 

of in de Zwitserse Bondsstaat
3
; 

o niet veroordeeld te zijn geweest, zelfs niet met uitstel, tot enige correctionele straf of criminele straf, 

zoals bedoeld in artikel 7 van het strafwetboek of tot een gelijkaardige straf in het buitenland 

behoudens veroordelingen wegens inbreuken op de wetgeving betreffende de politie over het 

wegverkeer; 

o niet geschrapt te zijn uit het rijksregister van natuurlijke personen zonder een nieuw adres achter te 

laten; 

o geen lid te zijn van een politiedienst; 

o geen lid te zijn van een inlichtingendienst; 

o geen functie te hebben in een penitentiaire instelling; 

o geen activiteiten van wapen- of munitiefabrikant of -handelaar uit te oefenen; 

o niet tegelijkertijd deel uit te maken van de onderneming voor alarmsystemen en van een niet 

geassocieerde onderneming of interne dienst die vergund is voor de bewakingsactiviteit “bewaking 

uitgaansmilieu”; 

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een inlichtingendienst;  

o in de afgelopen drie jaar geen lid geweest te zijn van een politiedienst; 

o in de afgelopen drie jaar volgende functie te hebben uitgeoefend binnen een politiedienst 

……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(duidelijke beschrijving van de functie en benaming van de betrokken dienst); 

o geen andere werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor alarmsystemen; 

                                                           
1
 Het nummer zoals bedoeld in artikel 4, §2, 3

e
 lid, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 
2 Vink aan wat van toepassing is. 
3 

Indien u enkel zitting heeft in de raad van bestuur van de onderneming of enkel controle uitvoert over de onderneming in de zin van 

artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, dient u aan deze voorwaarde niet te voldoen, conform artikel 62 van de wet tot regeling 

van de private en bijzondere veiligheid. 



 

o volgende werkzaamheid uit te oefenen buiten de onderneming voor alarmsystemen: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

(duidelijke beschrijving van de werkzaamheid). 

Verklaar (enkel te vervolledigen indien u bestuurder, zaakvoerder, lasthebber, of persoon bevoegd om de 

onderneming te verbinden of om controle uit te voeren over de onderneming in de zin van artikel 5 van het 

Wetboek van Vennootschappen, bent): 

o geen verbod te hebben gekregen om een functie uit te oefenen als bestuurder, zaakvoerder, lasthebber 

of als persoon die een onderneming of instelling kan verbinden, krachtens het koninklijk besluit nr. 22 

van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden 

om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen; 

o de voorbije vijf jaar niet aansprakelijk te zijn gesteld voor de verbintenissen of schulden van een 

gefailleerde vennootschap met toepassing van de artikelen 213, 229, 231, 265, 314, 315, 456, 4°, of 

530 van het Wetboek van vennootschappen, of die door de rechtbank niet verschoonbaar zijn 

verklaard op basis van artikel 80 van de faillissementswet van 8 augustus 1997. 

 

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 mee te delen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………(plaats en datum) 

 

 

 

 

 (Naam, voornaam en handtekening) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


