Lelystad Airport
Telefoon 0320 284 789
E-mail: toegangszaken@lelystad-airport.nl
www.lelystad-airport.nl/badgecenter
Postbus 2201, 8203 AE Lelystad

Hoe vraag ik een pas aan voor mijn werknemer?
Werknemers die op Lelystad Airport willen werken dienen een luchthavenidentiteitskaart aan te
vragen die aangevraagd dient te worden door de werkgever. Voordat een luchthavenidentiteitskaart
aangevraagd kan worden dient de werknemer een achtergrondonderzoek te doorlopen.
Voor medewerkers die niet op SRA-CP (Security Restricted Area – Critical Part op het noordelijk
areaal) komen volstaat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) deze dient door de werknemer zelf
aangevraagd te worden bij diens gemeente.
Dient uw werknemer voor werkzaamheden wel op SRA-CP te komen, dan dient u in het bezit te zijn
van een Verklaring Geen Bezwaar (VGB) deze dient de werkgever aan te vragen bij de AIVD. Zowel
de werkgever als de werknemer dienen hiervoor formulieren in te vullen en deze tezamen op te
sturen naar de AIVD.
Let op: De aanvraag van een VOG of VGB kan 8 weken in beslag nemen. Langer indien de werknemer
een langere tijd in het buitenland woonachtig is geweest.
In deze link van Justis staat uitgelegd hoe een VOG aangevraagd kan worden.
https://www.justis.nl/producten/vog/vog-aanvragen/
In onderstaande link van de AIVD staat uitgelegd hoe u een VGB aan kunt vragen.
https://www.aivd.nl/onderwerpen/veiligheidsonderzoeken
Als de werknemer in het bezit is van een VOG of VGB kunt u een pasaanvraag indienen bij Lelystad
Airport. Het aanvraagformulier is te vinden op www.lelystad-airport.nl/badgecenter. Dit formulier
dient online ingevuld te worden, waarna het uitgeprint kan worden, van eventuele handtekeningen
en stempels voorzien dient te worden en weer gescand dient te worden. Deze scan kunt u opsturen
naar toegangszaken@lelystad-airport.nl. Na het ontvangen van de scan wordt de aanvraag binnen
twee werkdagen in behandeling genomen door het Badge Center en ontvangt de medewerker een
e-mail met een link voor het maken van een afspraak voor het ophalen van de
luchthavenidentiteitskaart. Deze afspraak dient binnen twee weken gemaakt te worden.
Voor het ontvangen van een luchthavenidentiteitskaart is het noodzakelijk dat de werknemer een
safety- en security test af legt. De werknemer krijgt een mail met een link naar de e-learning tool
waar de werknemer online de theorie voor het examen kan vinden.
Het examen maakt de werknemer bij het Badge Center zelf wanneer de pas opgehaald wordt.
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Bij het ophalen van de pas dient de werknemer mee te nemen:
- De originele VOG/VGB
- Het originele pasaanvraag formulier
- Een identiteitsbewijs of paspoort (let op: een rijbewijs is geen geldig identiteitsbewijs!)

Bij ontbreken van een van de bovengenoemde documenten kan de pasaanvraag niet in
behandeling worden genomen.
Let op: Wijzigen de gegevens van de werknemer? Dan dient u een nieuw aanvraagformulier in te
vullen en op te sturen.
Als de handelingen niet volledig of correct uitgevoerd zijn kan de aanvraag voor een Lelystad
Airportpas niet in behandeling genomen worden.
Processchema pasaanvraag

8 weken

2
werkdagen

•Werkgever is geregistreerd bedrijf bij Lelystad Airport
•Werkgever vraagt VOG of VGB aan

•Werknemer heeft VOG of VGB in bezit
•Werkgever vraagt een pas aan voor werknemer

•Werknemer maakt een afspraak bij het Badge Center
2 weken

•Werknemer leert theorie voor eventueel examen bij het badge center
•Werknemer neemt VOG of VGB mee naar het Badge Center
•Werknemer neemt test af, maakt een foto en haalt pas op
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