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Opgave persoonlijke gegevens
Opgave persoonlijke gegevens
Veiligheidsonderzoek B - BurgerluchtvaartPersoneelsvertrouwelijk1 Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek. Het veiligheidsonderzoek is   gericht op het verkrijgen van een beeld van u en uw persoonlijke gedragingen en   omstandigheden. Als (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris moet u dit formulier naar   waarheid en zo volledig mogelijk invullen. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot   weigering van de Verklaring van Geen Bezwaar.2 Beantwoord alle vragen. Als u niet alle (verplichte) vragen kunt beantwoorden,   geef dan als antwoord 'onbekend' of bij data '01-01-1900'.3 Klik op de i voor meer informatie.4 Vragen met een rode * zijn verplicht. U moet alle verplichte vragen invullen om het   formulier te kunnen afdrukken.5 Indien van toepassing bij 'familienaam' de geboortenaam invullen.6 Voeg een goed leesbare kopie van een geldig identiteitsbewijs bij (bij voorkeur paspoort)   met herkenbare foto. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.
1       Uw persoonsgegevens
Aan de hand van uw persoonlijke gegevens wordt in het kader van het veiligheidsonderzoek informatie over u ingewonnen. 
Burgerservicenummer en titel(s) *
Burgerservicenummer
Titel(s)
i
Naam *
i
Familienaam
Voorletter(s)
Voorvoegsel(s)
Achtervoegsel(s)
Voornamen en geslacht *
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum, plaats en land *
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
i
Huidige nationaliteit(en) *
i
Huidige nationaliteit(en)
Vroegere nationaliteit(en)
i
Vroegere nationaliteit(en)
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Wijkt bovenstaand adres af van het adres waarop u bent ingeschreven bij de gemeente? *
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Telefoon         *         
i
Telefoon privé (bij voorkeur mobiel)
Telefoon werk
E-mail		
i
E-mail privé
E-mail werk
Website
i
Eigen website
Dossiernummer Immigratie- en Naturalisatiedienst
i
Heeft u eerder een veiligheidsonderzoek gehad in Nederland of het buitenland? *
i
Door welke instantie? *
Instantie
In welk jaar? *
Jaar
Burgerlijke staat *
Burgerlijke staat
i
Datum vanaf
Toelichting *
1.1   Persoonlijke gegevens van uw partner
Het veiligheidsonderzoek is gericht op het verkrijgen van een beeld van u en uw persoonlijke gedragingen en omstandigheden. Ook uw partner wordt daarom 
in dit onderzoek betrokken.
Burgerservicenummer en titel(s) *
Burgerservicenummer
Titel(s)
i
Naam *
i
Familienaam
Voorletter(s)
Voorvoegsel(s)
Achtervoegsel(s)
Voornamen en geslacht *
Voornamen (voluit)
Roepnaam
Geslacht
Geboortedatum, plaats en land *
Geboortedatum
Geboorteplaats
Geboorteland
i
Huidige nationaliteit(en) *
i
Huidige nationaliteit(en)
Vroegere nationaliteit(en)
i
Vroegere nationaliteit(en)
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Wijkt bovenstaand adres van uw partner af van het adres waarop uw partner is ingeschreven bij de gemeente? *
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Telefoon         *         
i
Telefoon privé (bij voorkeur mobiel)
Telefoon werk
E-mail		
i
E-mail privé
E-mail werk
Website
i
Eigen website
Dossiernummer Immigratie- en Naturalisatiedienst
i
Heeft uw partner eerder een veiligheidsonderzoek gehad in Nederland of het buitenland? *
i
Door welke instantie? *
Instantie
In welk jaar? *
Jaar
2      Uw huidige beroepsgegevens 
Uw huidige functie is de functie van waaruit u solliciteert; dus niet de functie waarvoor dit veiligheidsonderzoek wordt aangevraagd.
Heeft u een betaalde of onbetaalde functie? *
Naam werkgever *
Functie *
Adres *
Straatnaam
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Periode in dienst *
Datum van
i
Ruimte voor eventuele toelichting
3      Uw vorige woonadres(sen)
Adressen van de laatste acht jaar, ook in het buitenland. Let op: als u de afgelopen achtjaar langer dan zes maanden in het buitenland heeft gewoond, kan de AIVD navraagdoen bij de collega-dienst in dat land. Dit geldt ook voor uw eventuele partner.Klik eerst op de i voor meer informatie. 
Heeft u de laatste acht jaar op een ander adres gewoond? *
i
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Periode *
Datum van
Datum tot en met
i
3.1   Vorige woonadres(sen) van uw partner
Adressen van de laatste vijf jaar ook in het buitenland, indien uw partner daar langer
dan zes maanden heeft gewoond.
Heeft uw partner de laatste vijf jaar op een ander adres gewoond? *
i
Adres *
Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Periode *
Datum van
Datum tot en met
i
4       Buitenlandse reizen
Klik eerst op de i voor meer informatie.
Heeft u buitenlandse reizen gemaakt? *
i
Periode *
Datum van
Datum tot en met
i
Land *
i
Wat was het doel van de reis? * 
Overig: toelichting *
Heeft uw partner buitenlandse reizen gemaakt? *
Periode *
Datum van
Datum tot en met
i
Land *
i
Wat was het doel van de reis? * 
Overig: toelichting *
Heeft u (en/of uw partner) ooit in de krijgsmacht van een ander land gediend? *
i
Moet u (en/of uw partner) de dienstplicht in de krijgsmacht van een ander land nog vervullen? *
i
Heeft u (en/of uw partner) op verzoek van of aan de zijde van een buitenlandse partij deelgenomen aan een gewapend conflict? *
5      Politie of Justitie
Contacten van uzelf en/of uw eventuele partner met de politie of justitie over feiten
waarvan u weet of vermoedt dat ze strafbaar zijn.
Bent u (en/of is uw partner) in de laatste acht (voor uw partner vijf) in aanraking geweest met politie of justitie in verband met een strafbaar feit? *
i
6      Bijzondere omstandigheden
Zijn er nog feiten, omstandig-heden of bijzonderheden in uw werk- of uw privé-omgeving die in verband met de vervulling van de vertrouwensfunctie relevant zijn?Denk aan mogelijke verslaving, financiële problemen of andere feiten en/of omstandigheden die u kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld chantage en/of manipulatie *
7      Eventuele mededelingen of toelichtingen
7      Ondertekening 
Ik verklaar:- alle vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;- in te stemmen met mijn aanmelding als (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris bij de 
  directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD);- door of namens de werkgever over de betekenis en rechtsgevolgen van de aanmelding       
  te zijn ingelicht;- dat ik en mijn eventuele partner ermee instemmen dat de AIVD navraag doet bij de     autoriteiten in het land van herkomst en de opgegeven landen waar ik en/of mijn  partner in de afgelopen acht resp. vijf jaar langer dan zes maanden heb(ben) verbleven, 
  om hiermee voldoende gegevens te verkrijgen over de voor het veiligheidsonderzoek te    beoordelen periode, indien van toepassing;- dat ik ermee bekend ben dat door het ondertekenen van dit formulier een  herhaalonderzoek zonder mijn voorafgaande toestemming kan worden ingesteld  gedurende de vervulling van deze vertrouwensfunctie of van vergelijkbare functies.Voor eventuele navraag van gegevens in andere landen is deze verklaring tweetaligopgesteld.
 
I declare that:
- I have truthfully answered all questions above in full;
- I agree that my application (as a candidate) for a position involving confidentiality is
  submitted to the director-general of the General Intelligence and Security Service 
  (AIVD);
- I have been informed by -or on behalf of-  the employer, about the meaning and judicial
  consequences of this application;
- My partner -if applicable- and I permit the AIVD to make inquiries with the authorities in 
  my and/or my partner's country of origin and/or countries where I have or my partner 
  has stayed more than six months in the last eight resp. five years. This, in order to 
  obtain  sufficient  information about the period relevant to the security screening, if 
  applicable;
- I am aware of the fact that by signing this questionnaire, repeat security screenings 
  may be carried out without my prior consent while I fulfil this position involving 
  confidentiality or any other similar position within the same cluster.
 
In het kader van het uitvoeren van het veiligheidsonderzoek kan de AIVD bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) gegevens van de laatste drie jaar opvragen over de arbeids- en inkomenssituatie, over eventuele ontslagprocedures, over tewerkstellingsvergunning(en), over de eventuele status als werkzoekende en over de status van reïntegratietrajecten.
 
Door ondertekening van dit formulier verleen ik de AIVD toestemming tot het opvragen van genoemde gegevens bij het UWV. Tevens verleen ik door ondertekening van dit formulier toestemming aan het UWV om genoemde gegevens aan de AIVD te verstrekken ten behoeve van het uitvoeren van het veiligheidsonderzoek.
Plaats
Datum
Datum
Handtekening
Afdrukken
Verzenden
U dient het volledig ingevulde formulier af te drukken en vervolgens te ondertekenen; digitale ondertekening is niet toegestaan.
Als u het formulier probeert af te drukken als niet alle verplichte vragen zijn ingevuld, krijgt u een melding dat afdrukken nog niet mogelijk is. U kunt die melding wegklikken en vervolgens de printopdracht annuleren; u keert dan terug naar het formulier.Kiest u wel voor afdrukken als er nog vragen open staan, dan zal een blanco pagina afgedrukt worden.
Bij het afdrukken zal voor een aantal velden een nummer worden gezet. Dit nummer
wordt alleen gebruikt voor de automatische verwerking van het formulier door de AIVD.
 
 
Het ingevulde en door u ondertekende formulier en een goed leesbare kopie van uw geldig identiteitsbewijs en dat van uw eventuele partner, levert u in een gesloten envelop in bij uw (toekomstige) werkgever.
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