KONINKRIJK BELGIË

Federale Overheidsdienst

Buitenlandse Zaken,
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

Foto te kleven(2)

INLICHTINGEN MET HET OOG OP HET VERSTREKKEN VAN
EEN BIJZONDERE VERBLIJFSTITEL DOOR DE DIRECTIE PROTOCOL(1)

Diplomatieke missie/Organisatie:
Persoonsgegevens:
Nationaliteit:
Geboortedatum:

Naam(3):
Voornaam(3):
Geboorteplaats en -land:
Geslacht:

Burgerlijke stand:

M
V

alleenstaande
weduw(e)(naar)
wettelijke partner sinds:

gehuwd sinds:
gescheiden sinds:

Categorie van personeel/familielid:
Titularis:

consulair ambtenaar - graad(4):
gedetacheerd nationaal expert
consulair bediende
ambtenaar op officiële zending
ereconsul
ambtenaar NGIO
VNC-Overeenkomst Londen
militaire stagiar

diplomaat - graad(4)(5):
administratief en technisch personeel
dienstpersoneel
Particuliere bediende

Omschrijving van de functie(6):
Detacherende overheidsinstelling(7):
Militaire graad:
Vervanging
nieuwe functie
Identiteit voorganger:
Familielid van: Naam:
Titel:
Verwantschap:
echtgeno(o)t(e)

Datum indiensttreding:
Functionele autoriteit(8):

kind
adoptiekind
kind onder voogdij

wettelijke partner

Datum van d

Tijdelijk privésadres in België:
Straat:
Postcode:
Gemeente:
Adres voor aankomst:
ja
Vorige adres(sen) in België:

posthoofd
andere

nr:

bus:

indiensttreding :

e-mail:
Datum aankomst in België:

nee

Indien ja, vervolledig met adres en reden:

Beroepsactiviteiten uitgeoefend in België en/of in het buitenland:

ja

nee

Indien ja, specifieer:

Ik verklaar hierbij:

− kennis te hebben genomen van de op de keerzijde vermelde bepalingen betreffende de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer en de richtlijnen voor het invullen van dit formulier;
− niet de Belgische nationaliteit te bezitten noch van een permanente verblijfstitel te genieten.

datum:
Stempel van de
zending/organisatie

(naam van het Hoofd van de Zending/organisatie of zijn gevolmachtigde)

(handtekening)

(handtekening van de aanvrager)

© diplobel 2019 nr. P1.1/2.3/NL

Bescherming van de persoonsgegevens
Door dit inlichtingenformulier in te dienen, geeft de aanvrager uitdrukkelijk de toestemming aan de Directie Protocol
van de FOD Buitenlandse Zaken om de hierboven geregistreerde persoonsgegevens te verzamelen en te beheren
met het oog op de aanmaak en aflevering van een speciale verblijfstitel en de verwerking van de dossiers van de
diplomatieke missies en de internationale organisaties en hun personeelsleden.
De Directie Protocol is onderworpen van de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de
persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens, in overeenstemming met de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Directie van het Protocol heeft - in overeenstemming met het Verdrag van Wenen van 18 april 1961 inzake
diplomatiek verkeer, het Verdrag van Wenen van 24 april 1963 inzake consulaire betrekkingen en het Koninklijk
Besluit van 30 oktober 1991 betreffende de documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen - de
wettelijke verplichting om deze persoonsgegevens te verwerken.
Alle persoonsgegevens die in dit kader geregistreerd worden, zullen worden verwerkt overeenkomstig de wet van
30 juli 2018 en zullen op de meest veilige manier worden behandeld. De persoonsgegevens worden bewaard voor de
periode die nodig is om de verschillende verwerkingsprocessen af te handelen en de dienstverlening te verzekeren.
Op basis van onze wettelijke verplichting delen wij de persoonsgegevens met andere instanties. Ze worden in geen
enkel geval voor commerciële doeleinden gebruikt of doorgegeven.
De aanvrager kan toegang tot zijn/haar gegevens bekomen via de diplomatieke missie of internationale organisatie.
Indien u vragen heeft of meer informatie wenst over ons privacybeleid, kunt u zich wenden tot de functionaris voor
de gegevensbescherming (Data Protection Officer of DPO) van de FOD Buitenlandse Zaken op het volgende e mailadres: DPO@diplobel.fed.be.
Richtlijnen voor het invullen van het formulier:
1. Vul dit document volledig en duidelijk in, bij voorkeur elektronisch, en bezorg het RECTO VERSO terug aan de
Directie Protocol.
2. Voor een vlotte identificatie moet de foto sterk gelijken op de foto in het paspoort en op de houder van het document ; hij
moet tevens beantwoorden aan de voorschriften opgenomen in bijlage VI van hoofdstuk 5 van de "Gids van het Protocol".
3. Zoals vermeld in het paspoort.
4. Zie nr. 2.2.1.2 van de "Gids van het Protocol" voor de gebruikelijke graden.
5. Voor militairen, gelieve de militaire graad te preciseren op de voorziene plaats.
6. Geef een omschrijving van de functie bv. chauffeur, boekhouder, verantwoordelijke veiligheid, ...
7. De administratie van de zendstaat van wie de agent afhangt (bv Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van
Defensie, Ministerie van Landbouw, ...).
8. Verplicht indien diplomaat of lid van het administratief en technisch personeel. In dit verband worden diplomatieke
missies en consulaire posten eraan herinnerd dat van elk lid van de missie of post wordt verwacht dat deze werkt
onder het gezag, de controle en de diplomatieke verantwoordelijkheid van het hoofd van de missie of post. Deze
laatste is, ofwel de ambassadeur van de bilaterale missie of het hoofd van de consulair post ofwel de permanente
vertegenwoordiger of missiehoofd van de multilaterale missie (zie nr. 2.3 van de Gids voor het Protocol). Bijgevolg
kan de Directie Protocol alleen in het geval dat de optie "Hoofd van de post" is aangevinkt als de functionele
autoriteit,het betrokken personeelslid een bevoorrechte status verlenen die overeenkomt met de
personeelscategorieën voorzien in het Verdrag van Weense conventies van 1961 en 1963 , binnen de voorwaarden
beschreven in de Gids voor het Protocol. De keuze van de optie "andere" leidt ertoe dat de agent de status krijgt
welke is vastgesteld in het regelgevingskader dat de functie die extern de missie wordt uitgeoefend organiseert.
Algemene opmerking:
Het niet navolgen van de voorgeschreven formaliteiten en het indienen van onvolledige of niet ondertekende
inlichtingenformulieren of van niet volledige dossiers met alle bewijsstukken kan de inschrijvingsprocedure bij de
Directie Protocol en de afgifte van de speciale verblijfstitels gevoelig vertragen. De diplomatieke missies worden
derhalve uitgenodigd erover te waken dat de gevraagde inlichtingen behoorlijk en volledig worden verstrekt.

