Informatie voor de werknemer
De Eindhoven Airportpas is uw identificatiebewijs op de luchthaven en verleent toegang tot de
(beveiligde) gebieden waar u voor het uitvoeren van uw werkzaamheden moet zijn.
Hoe vraag ik een Eindhoven Airport-(dag-)pas aan?
Om een Eindhoven Airportpas aan te vragen heeft u de volgende documenten nodig:
 Een origineel, volledig, correct ingevuld en niet bekrast (ook geen correctiemiddelen)
aanvraagformulier voor een Eindhoven Airportpas. De aanvraag is ondertekend door de
handtekeninggemachtigde van uw werkgever (eventueel ook door de functioneel
noodzakelijke opdrachtgever).
 Een geldig paspoort/identiteitskaart (geen rijbewijs).
Als u werkzaamheden verricht in het beveiligde gebied van de luchthaven, heeft u een Verklaring van
Geen Bezwaar (VGB) nodig. Informeer bij uw werkgever of dit voor u het geval is. Mocht u al in het
bezit zijn van een VGB, controleer deze dan op de volgende punten:
 Uw VGB is niet langer dan vier jaar geleden uitgegeven;
 Op uw VGB is de naam van uw werkgever vermeld waarvoor u uw pas aanvraagt;
Voldoet uw VGB niet aan de bovengenoemde criteria? Dan moet u een nieuw VGB aanvragen.
Als u in het bezit bent van de bovengenoemde documenten kunt u online een afspraak maken bij
Bureau Toegangszaken. De documenten moet u meenemen naar de afspraak, anders kunt u niet
geholpen worden.
Verklaring van Geen Bezwaar (VGB)
De VGB kan u aanvragen op de website van de AIVD, via het formulier 'Veiligheidsonderzoek
Burgerluchtvaart.' Dit formulier kunt u vinden bij de 'Digitale Formulieren Veiligheidsonderzoeken.'
Het ingevulde formulier geeft u samen met een kopie van uw paspoort en van uw eventuele partner
af bij uw werkgever. Uw werkgever is vervolgens verantwoordelijk voor het invullen van de
aanmelding van uw aanvraag. Uiterlijk 8 weken na afgifte ontvangt u de uitslag van het
veiligheidsonderzoek.
Wanneer heb ik een nieuwe pas nodig?
 Een nieuwe Eindhoven Airportpas moet aangevraagd worden als:
 Uw pas verlopen is.
 U een nieuwe functie krijgt of uw huidige functie wijzigt.
 U een nieuwe werk- of opdrachtgever krijgt.
 Uw dagpas omgezet moet worden naar een permanente pas (op verzoek van uw werkgever).
Hoe verleng ik mijn pas?
Als uw pas verloopt (deze datum is te vinden op de achterzijde van uw pas) moet u een nieuwe pas
aanvragen. Omdat u uw nieuwe Eindhoven Airportpas gelijk ontvangt adviseren wij niet eerder dan
één maand voor het verlopen van de pas een afspraak in te plannen.
Is uw pas verloren of gestolen?
Als u uw pas bent verloren of deze is gestolen moet u dit direct melden bij de afdeling Operations
(040-2919823) en aangifte doen bij de Koninklijke Marechaussee op Eindhoven Airport. Vervolgens
kunt u een nieuwe pas aanvragen. U dient uw aangifte mee te nemen naar deze afspraak, anders
kunt u niet geholpen worden. Voor het vervangen van de pas wordt 75 euro in rekening gebracht.

