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Datum 31 augustus 2017 

Onderwerp Reactie op toezegging gedaan tijdens het AO nationale veiligheid 

 

 

Tijdens het Algemeen Overleg met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie 

gehouden op 29 juni 2017 inzake nationale veiligheid, crisisbeheersing en 

brandweerzorg zegde ik u toe u nader te informeren over de wijze waarop en de 

snelheid waarmee personeel dat werkzaam is op Schiphol wordt gescreend, dit in 

het licht van de drukte op de luchthaven. Mede namens de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kom ik bij deze mijn toezegging na.  

 

Ten aanzien van personeel met onbegeleid toegang tot beveiligde gedeeltes van 

luchthavens en voor personeel dat is belast met het uitvoeren van 

beveiligingshandelingen op de luchthaven schrijft EU-regelgeving voor dat deze 

een achtergrondonderzoek moeten ondergaan. In Nederland is dit onderzoek 

ingevuld door betreffende functies aan te wijzen als vertrouwensfuncties conform 

de wet Veiligheidsonderzoeken. Een verklaring van geen bezwaar (VGB) is dan 

verplicht.  

 

Voor de behandeling van een aanvraag VGB geldt een wettelijke behandeltermijn 

van 8 weken (artikel 6 Wet Veiligheidsonderzoeken). De AIVD zet zich in voor een 

efficiënte uitvoering van het veiligheidsonderzoek. De AIVD onderhoudt nauw 

contact met werkgevers en luchthavens en maakt afspraken om vraag en aanbod 

goed op elkaar af te stemmen. Onderzoeken worden zo spoedig als mogelijk 

afgerond; snel waar het kan, diepgaand waar het moet. Hierdoor worden 

bepaalde veiligheidsonderzoeken eerder afgerond dan acht weken.  

 

Indien voor een veiligheidsonderzoek informatie van derden noodzakelijk is, 

bijvoorbeeld als betrokkene voorafgaand aan de aanvraag langere tijd in het 

buitenland heeft verbleven, dan bestaat de mogelijkheid dat het onderzoek langer 

duurt dan 8 weken. De behandeltermijn wordt dan conform de Algemene Wet 

Bestuursrecht (AWB) opgeschort.  
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S.A. Blok 

 

Directie Bewaking, 

Beveiliging, 

Burgerluchtvaart 
  

Turfmarkt 147 

2511 DP Den Haag 

Postbus 16950 

2500 BZ Den Haag 

www.nctv.nl 
  

  

Ons kenmerk 

2120953 
  

Bij beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts één zaak in uw 

brief behandelen. 

 

 

 


