De Luchtvaartpolitie van de federale politie (LPA)
staat samen met de Dienst Vreemdelingenzaken
in voor de grenscontrole binnen de verschillende
luchthavens van het land in functie van de
Schengenakkoorden.

✓ De Luchtvaartpolitie staat eveneens in voor de basispolitiezorg en verzekert het onthaal in de verschillende luchthavens, zijnde: Brussel-Nationaal
(Zaventem), Antwerpen (Deurne), Oostende,
Wevelgem, Charleroi (Gosselies) en Luik (Bierset).

Opleiding
✓ Na de basisopleiding kunnen de politieambtenaren
solliciteren voor een plaats bij de Luchtvaartpolitie.
De geselecteerde kandidaat krijgt eerst een theoretische opleiding van ongeveer 6 weken betreffende
grenscontrole en vervalsing van identiteitsdocumenten. Daarna loopt deze persoon één week stage op de nationale luchthaven te Zaventem en 2 weken stage op een regionale luchthaven.
Na deze stageperiode legt de kandidaat een examen af.
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Opdrachten

De coördinaten van de Federale politie van de luchthavens
Luchthaven van Brussel-Nationaal
Luchthaven gebouw
1930 Zaventem
Tel: 02 709 66 66 Fax: 02 721 45 99
Open 24 u/24 u

Luchthaven van Charleroi
Rue des Fusillés 1
6041 Gosselies
Tel: 071 25 12 98
Fax: 071 25 12 28
Open van 06.00 u tot 23.15 u

Luchthaven van Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 885 bus 5
8400 Oostende
Tel: 059 34 22 30 Fax: 059 34 22 39
Open 24 u/24 u

Luchthaven van Luik
Rue de l’Aéroport 36
4460 Grace-Hollogne
Tel: 04 234 84 17 Fax: 04 234 84 50
Open 24 u/24 u

Luchthaven van Antwerpen
Luchthavenlei 1
2100 Deurne
Tel: 03 285 69 43
Fax: 03 239 22 05
Open van 06.00 u tot 23.00 u

Luchthaven van Wevelgem
Luchthavenstraat 1
8560 Wevelgem
Tel: 056 36 07 98 Fax: 056 37 30 82
Open van 08.00 u tot 21.00 u

www.fedpol.be
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De Federale luchtvaartpolitie

Op reis met
het vliegtuig?
Samen werken aan veiligheid

Enkele tips van de federale politie

Op reis met het vliegtuig
Reisdocumenten:

Identiteitskaart voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar:

✓ Het is aan de reiziger om zich in te lichten over welke stappen er
dienen genomen te worden en welke de vereiste documenten zijn
om zich naar het gewenste land te begeven.

✓ Voor deze personen staat er op de oude identiteitskaart geen
geldigheidsdatum meer vermeld.

✓ Deze informatie kan bekomen worden via het reisagentschap,
het consulaat of de ambassade van het land dat men wenst te
bezoeken.
✓ Op de volgende websites kan u terecht voor meer informatie:
http://www.diplomatie.be/nl/travel/traveldocs.asp
http://europa.eu.int/abc/travel/index_nl.htm
✓ Indien nodig kan de luchtvaartpolitie eveneens de nodige inlichtingen verstrekken.
Attest van verlies van een identiteitsdocument:
✓ In geval van verlies of diefstal van het identiteitsdocument op de
dag van het vertrek, zal er geen attest van verlies of diefstal opgesteld worden door de Luchtvaartpolitie. Een dergelijk attest is bovendien enkel geldig voor het nationale grondgebied en laat in geen
geval toe het land te verlaten.

✓ Indien deze personen naar het buitenland wensen te vertrekken,
dienen zij een nieuwe (elektronische) identiteitskaart aan te vragen,
waarop een geldigheidsdatum staat vermeld.
Buitenlanders die in België wonen:
Identiteitskaart (blauw of geel) + nationaal document:
✓ Personen die de nationaliteit hebben van een staat binnen de EG en
die in België wonen, dienen in het bezit te zijn van hun nationaal
paspoort om het Belgisch grondgebied te kunnen verlaten.
✓ Personen die de nationaliteit hebben van een staat buiten de EG,
dienen in het bezit te zijn van een nationaal paspoort om het
Belgische grondgebied te kunnen verlaten naar een bestemming
buiten het Schengengebied.
✓ Personen met de Italiaanse nationaliteit moeten weten voor welke
landen hun paspoort geldig werd verklaard.

✓ Een Belgisch onderdaan die zijn/haar identiteitskaart verloren heeft,
dient zich met 2 pasfoto’s aan te melden in het politiekantoor van
zijn/haar woonplaats om een attest van verlies van een identiteitsdocument te verkrijgen. Deze dienst zal een zegel kleven op de foto.

Enkele tips:

✓ Wanneer men dit attest heeft ontvangen, dient men contact op te
nemen met het provinciebestuur. Aan de hand van een derde pasfoto wordt men in het bezit gesteld van een voorlopige identiteitskaart die eveneens geldig is om naar het buitenland te reizen.

Hoe kan een diefstal op de luchthaven en op het vliegtuig vermeden
worden:
✓ Houd uw bagage voortdurend in het oog en laat deze niet achter
om bijvoorbeeld de vertrekuren te raadplegen.

Identiteitskaart voor kinderen:
✓ De identiteitskaart zonder foto, die gegeven wordt bij de geboorte,
is niet geldig om te reizen buiten het nationale grondgebied.
✓ Het witte identiteitscertificaat met foto dat gegeven wordt tot de
leeftijd van 12 jaar laat toe om binnen de lidstaten van de EU te
reizen indien het kind begeleid wordt door de ouders.
Paspoort voor kinderen:
✓ Het paspoort voor kinderen wordt aanbevolen wanneer een kind
buiten de EU reist, zelfs indien het in gezelschap van de ouders is.

✓ Indien een reiziger voor het vertrek tekenen van dronkenschap
vertoont, kan het instappen geweigerd worden.

✓ Houd uw handtas gesloten en draag deze voor u. Steek uw portefeuille in een afgesloten en moeilijk toegankelijke zak (zeker niet in
de achterzak van een broek).
✓ Wees alert wanneer u aangesproken wordt door een onbekende.
Sommige gauwdieven gebruiken deze uitvlucht om de aandacht te
trekken, terwijl een medeplichtige het begeerde voorwerp
wegneemt.
✓ Let in het bijzonder op de kleine voorwerpen (MP3-speler, fototoestel, …) en laptops die de doelwitten bij uitstek vormen voor de dieven.
www.federalepolitie.be

