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Inhoudstafel Tekst Begin  

Art. 1-3 

BIJLAGE. 

Art. N 

 

Tekst Inhoudstafel Begin  

Artikel 1. § 1. De bijlage bepaalt de activiteitensectoren en de bevoegde administratieve 

overheden in de zin van artikel 22quinquies, § 7, van de wet van 11 december 1998 

betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en 

veiligheidsadviezen. 

  § 2. De gemotiveerde beslissingen die krachtens artikel 22quinquies van de wet van 11 

december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, genomen voor 1 juni 2018, één of meerdere 

specifieke sectoren of deelsectoren aanduiden die bevoegd zijn om het veiligheidsadvies aan 

te vragen, en door de veiligheidsoverheid bedoeld in artikel 15 van bovenvermelde wet 

werden aanvaard, blijven van kracht. 

 

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt 

bekendgemaakt. 

 

  Art. 3. De Eerste minister, de Vice-eersteminister en minister bevoegd voor Buitenlandse 

Zaken en Europese Zaken, de Vicepremier en minister bevoegd voor Veiligheid en 

Binnenlandse Zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Defensie, 

zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

 

  BIJLAGE. 

 

  Art. N. Bijlage : Bevoegde administratieve overheden bedoeld in artikel 22quinquies, van 

de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, 

veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 
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Activiteitensector Bevoegde administratieve overheid 

Energie De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, of 

zijn afgevaardigde; 

Vervoer De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Vervoer en Mobiliteit of zijn afgevaardigde 

Financiële sector bedoeld in de wet van 1 

juli 2011 betreffende de beveiliging en de 

bescherming van de kritieke infrastructuren 

Het leidinggevende orgaan van de Nationale Bank 

van België, ; 

Sector Elektronische Communicatie en 

Digitale Infrastructuur 

Het leidinggevende orgaan van het IBPT; 

Nationale netwerk voor radiocommunicatie, 

paging en meldkamers bestemd voor de 

hulp- en veiligheidsdiensten in België 

De Directeur-generaal van de N.V. van publiek 

recht A.S.T.R.ID., of zijn afgevaardigde; 

Gezondheidszorg De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Volksgezondheid, of zijn afgevaardigde; 

Digitale dienstverleners (Digital service 

provider DSP) 

De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, of 

zijn afgevaardigde of het leidinggevende orgaan 

van het IBPT; 

Sector Infrastructuur voor de Financiële 

Markten 

De Voorzitter van het Directiecomité van het 

FSMA; 

Federaal Parlement De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Vast Comité van Toezicht op de 

inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Vast Comité van Toezicht op de 

politiediensten 

De overheden bedoeld in artikel 14, § 1, 2°, van de 

gecoördineerde wetten op de Raad van State; 

Internationale instanties De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Buitenlandse Zaken, of zijn afgevaardigde; 

Publieke federale administraties De leidinggevende ambtenaar van een federale 

overheidsdienst, van het Ministerie van Defensie 

of van een rechtspersoon van publiek recht 

bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 

houdende bepaalde maatregelen inzake 

ambtenarenzaken, voor de diensten of 

overheidsorganen die onder zijn bevoegdheid 



vallen, of zijn afgevaardigde; 

Krijgsmacht Het diensthoofd van de Algemene Dienst 

Inlichtingen en Veiligheid, of zijn afgevaardigde; 

Instellingen die afhangen van Defensie De leidinggevende ambtenaar van die instelling, 

of zijn afgevaardigde; 

Federale Politie De Commissaris-Generaal, of zijn afgevaardigde; 

Lokale politie De Korpschef, of zijn afgevaardigde; 

Interfederaal Korps van Inspectie van 

Financiën 

De Korpschef, of zijn afgevaardigde; 

Gerechtelijke orde De federaal procureur of zijn afgevaardigde, de 

betrokken procureur-generaal of zijn 

afgevaardigde, of de voorzitter van het College 

van procureurs-generaal of zijn afgevaardigde; 

Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse De directeur, of zijn afgevaardigde; 

Provinciale administraties De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Binnenlandse Zaken, of zijn afgevaardigde; 

Gemeentelijke administraties De Gouverneur van de Provincie waarin de 

gemeente zich bevindt, of zijn afgevaardigde; 

De inrichtingen onderworpen aan het 

Seveso-samenwerkingsakkoord, met 

uitzondering van de inrichtingen die reeds 

behoren tot een andere activiteitensector 

van deze lijst 

De leidinggevende ambtenaar van de FOD Werk, 

Arbeid en Sociale Overleg, of zijn afgevaardigde; 

Installaties onderworpen aan het 

samenwerkingsakkoord van SEVESO die 

zich bevinden binnen een ISPS (= 

International Ship and Port facility Security 

code) faciliteit waarbij er een schip haven 

raakvlak bestaat 

De leidinggevende ambtenaar van de FOD 

Mobiliteit en Vervoer of zijn afgevaardigde 

bevoegd voor scheepvaart in overleg met de 

leidinggevende ambtenaar van de FOD Werk, 

Arbeid en Sociale Overleg of zijn afgevaardigde. 

 

 

Handtekening Tekst Inhoudstafel Begin  

   Gegeven te Brussel, 8 mei 2018. 

FILIP 

Van Koningswege : 

De Eerste Minister, 

C. MICHEL 

De Minister van Justitie, 

K. GEENS 

De Vicepremier, minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, 

J. JAMBON 

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=9&DETAIL=2018050823%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=2&rech=32&cn=2018050823&table_name=WET&nm=2018030935&la=N&sql=arrexec+contains+%271998121161%27+and+la+%3D+%27N%27&language=nl&tri=dd+AS+RANK&cn_arrexec=1998121161&dt_arrexec=WET&fromtab=wet#texte
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=9&DETAIL=2018050823%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=2&rech=32&cn=2018050823&table_name=WET&nm=2018030935&la=N&sql=arrexec+contains+%271998121161%27+and+la+%3D+%27N%27&language=nl&tri=dd+AS+RANK&cn_arrexec=1998121161&dt_arrexec=WET&fromtab=wet#tablematiere
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?imgcn.x=64&imgcn.y=9&DETAIL=2018050823%2FN&caller=arrexec&row_id=1&numero=2&rech=32&cn=2018050823&table_name=WET&nm=2018030935&la=N&sql=arrexec+contains+%271998121161%27+and+la+%3D+%27N%27&language=nl&tri=dd+AS+RANK&cn_arrexec=1998121161&dt_arrexec=WET&fromtab=wet#top


D. REYNDERS 

De Minister van Defensie, 

S. VANDEPUT 

 


