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VO-AAN/0221
 van 
Veiligheidsonderzoek
Unit Veiligheidsonderzoeken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Defensie 
VO-AAN/0221
Aanmelding
AanmeldingVeiligheidsonderzoekPersoneelsvertrouwelijk
1 Dit formulier is de basis voor een veiligheidsonderzoek wat uitgevoerd wordt door de Unit   Veiligheidsonderzoeken van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties   en het Ministerie van Defensie. 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'.   Let op: het invullen van 'onbekend' of bij data '01-01-1900' kan leiden tot vertraging   in de uitvoering van het onderzoek.3 Klik op de i voor meer informatie.4 Vragen met een rode * zijn verplicht. U moet alle verplichte vragen invullen om het   formulier te kunnen afdrukken.
Kies welk Ministerie het veiligheidsonderzoek moet uitvoeren. Afhankelijk van uw keuze volgt een aparte set vragen. *
ABDO *
1       Werkgever/inzender
Naam werkgever/inzender *
i
Postadres werkgever/inzender *
Vestigingsplaats werkgever/inzender
i
Naam functionaris werkgever/inzender *         
i
Functie *         
i
Telefoonnummer *                  
i
E-mailadres *         
i
2       Aanmelding betreft
Product *
i
Aanmelding betreft *
i
Reden hernieuwd onderzoek *
i
Gewenste VGB
Functie-omschrijving *
i
Functienummer / Categorie *
Categorie
Categorie
Functienummer
Is de VGB van de kandidaat 
ouder dan 5 jaar?
i
Gevraagde Clearance *
i
Bewijs van noodzaak *
i
Heeft de kandidaat de
Nederlandse nationaliteit?
i
Kwetsbare functie-elementen in
de vertrouwensfunctie
i
Toelichting
3       (Kandidaat-)vertrouwensfunctionaris
Hierbij meld ik onderstaande (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris bij de directeur-generaal 
van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan voor een veiligheidsonderzoek.
Voorvoegsel(s)
Voorletter(s)
Naam *
Achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Huidige nationaliteit(en) *
i
Huidige nationaliteit(en)
E-mailadres	
Adres *
Straatnaam
Nummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Land
i
Is bovenvermelde kandidaat albij uw organisatie werkzaam, aldan niet in eenvertrouwensfunctie? *
Zijn er bijzonderheden bekend die relevant kunnen zijn voor het veiligheidsonderzoek naar bovenvermelde kandidaat? *
i
Aldus naar waarheid ingevuld door de werkgever.
Datum
Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening
 
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.
Afdrukken
Verzenden
U dient de volledig ingevulde Aanmelding veiligheidsonderzoek af te drukken en vervolgens te ondertekenen; digitale ondertekening is niet toegestaan.
Als u de Aanmelding 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 ondertekende Opgave Persoonlijke Gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs en dat van de
eventuele partner, in een gesloten envelop retour.
Deze envelop moet u samen met de volledig ingevulde en ondertekende Aanmelding veiligheidsonderzoek in één gesloten en voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand adres sturen.
 
Retouradres:Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesPostbus 200102500 EA Den Haag
1       (Kandidaat-)vertrouwensfunctionaris
Voorvoegsel(s)
Voorletter(s)
Naam *
Achternaam zoals vermeld op identiteitsbewijs
Geboortedatum *
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Bewijs van noodzaak *
i
Heeft de kandidaat de
Nederlandse nationaliteit?
i
Verklaring bijgevoegd *
2       Product
Product *
Aanmelding betreft *
i
Datum plaatsing / functievervulling *
i
Reden hernieuwd onderzoek *
Functie-omschrijving *
i
Functienummer / Categorie *
Categorie
Functienummer
Gegevens  beoogde functie van
kandidaat *
Eenheid/afdeling/bureau (max. 40 karakters)
Functienaam (max. 30 karakters)
Arbeidsplaatsnummer (altijd 8 cijfers)
Defensieonderdeel
Categorie
Is de VGB van de kandidaat 
ouder dan 5 jaar (bij A onderzoek)
of 10 jaar (bij B/C onderzoek)?
 
Is het niveau van de VGB hoger of
gelijk aan de gevraagde clearance?
i
Gevraagde Clearance *
Geldigheidsperiode clearance *         
i
Van (dd-mm-jjjj)
Tot (dd-mm-jjjj)
Reden aanvraag *         
Vermeld naam en locatie *
(in het engels)  
Paspoortnummer *         
Toelichting
i
3       Werkgever
Hierbij meld ik (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris bij de directeur van de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan voor een veiligheidsonderzoek.
Naam werkgever/inzender *
i
Postadres werkgever/inzender *
Vestigingsplaats werkgever/inzender
i
Naam functionaris werkgever/inzender *         
i
Functie *         
i
Telefoonnummer *                  
i
E-mailadres *         
i
3       Werkgever
Hierbij meld ik (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris bij de directeur van de 
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst aan voor een veiligheidsonderzoek.
Postadres aanvrager *
Naam aanvrager
Functie aanvrager
Telefoonnummer aanvrager
Datum
Datum (dd-mm-jjjj)
Handtekening
 
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.
Afdrukken
Verzenden
U dient de volledig ingevulde Aanmelding veiligheidsonderzoek af te drukken en vervolgens te ondertekenen; digitale ondertekening is niet toegestaan.
Als u de Aanmelding 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.
 
Indien van toepassing ontvangt u van de (kandidaat-)vertrouwensfunctionaris het ingevulde en ondertekende Opgave Persoonlijke Gegevens en een kopie van het identiteitsbewijs en dat van de eventuele partner, in een gesloten envelop retour.
Deze envelop moet u samen met de volledig ingevulde en ondertekende Aanmelding veiligheidsonderzoek in één gesloten en voldoende gefrankeerde envelop naar onderstaand adres sturen
Retouradres:t.a.v Unit Veiligheidsonderzoeken
MPC 65 APostbus 900853509 AB Utrecht
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