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Veiligheidsonderzoek
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
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Aanmelding
AanmeldingVeiligheidsonderzoek BurgerluchtvaartPersoneelsvertrouwelijk1 Dit formulier dient ingevuld te worden door de daartoe bevoegde functionaris van   de (toekomstige) werkgever van de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris.2 Beantwoord alle vragen. Als u niet alle (verplichte) vragen kunt beantwoorden,   geef dan als antwoord 'onbekend' of bij data '01-01-1900'.3 Indien van toepassing bij 'Familienaam' de geboortenaam invullen.4 Klik op de i voor meer informatie.5 Vragen met een rode * zijn verplicht. U moet alle verplichte vragen invullen om het   formulier te kunnen afdrukken.
1       Kandidaat, opdrachtgever en functie
Aanmelding betreft *
i
Naam en geslacht *
i
Familienaam
Voorletter(s)
Voorvoegsel(s)
Geslacht
Geboortedatum, plaats en land *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Geboorteplaats
Geboorteland
i
Toelichting
Komt in aanmerking voor vervulling van een vertrouwensfunctie ten behoeve van het
verrichten van werkzaamheden op een beschermd gebied van een burgerluchthaven.1
2       Ondertekening
Hierbij meld ik bovenstaande kandidaat-vertrouwensfunctionaris bij de directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan voor een veiligheidsonderzoek.
Ik verklaar dat de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris over de betekenis en de
rechtsgevolgen van deze aanmelding is ingelicht.
Naam werkgever *
i
Adres * 
Straatnaam
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Locatie tewerkstelling *
i
Aard werkzaamheden *
i
Naam functionaris werkgever/inzender *         
i
Functie *         
i
Telefoonnummer *                  
i
E-mail		
i
E-mail
Conform artikel 9a van de Wet Veiligheidsonderzoeken (WVo) komen kosten die samenhangen met het verrichten van een veiligheidsonderzoek als bedoeld in de artikelen 7 en 9 ten laste van de werkgever.

Aldus naar waarheid ingevuld door de werkgever.
Plaats
Datum
Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening
Afdrukken
Verzenden
U dient het volledig ingevulde Aanmeldingsformulier af te drukken en vervolgens te ondertekenen; digitale ondertekening is niet toegestaan.
Als u het formulier probeert af te drukken als niet alle verplichte vragen zijn ingevuld, krijgt u een melding dat afdrukken nog niet mogelijk is. U kunt die melding wegklikken en vervolgens de printopdracht annuleren; u keert dan terug naar het formulier.Kiest u wel voor afdrukken als er nog vragen open staan, dan zal een blanco pagina afgedrukt worden.
 
 
U ontvangt van de kandidaat-vertrouwensfunctionaris het ingevulde en ondertekendeformulier Veiligheidsonderzoek en een kopie van het identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, in een gesloten envelop retour.Deze envelop moet u samen met het volledig ingevulde en ondertekende Aanmeldingsformulier in één gesloten en voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand adres sturen.
 
Retouradres:Sectie Bijzondere DienstTeam VeiligheidsonderzoekenPostbus 900753509 AB Utrecht1 De Koninklijke Marechaussee voert het veiligheidsonderzoek uit onder mandaat van de
directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst.
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