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Quicksheet aanmelden bezoekers 
AeroClub Maritime 
Versie 1.0 d.d. 30-08-2022 

Inleiding 
Deze quicksheet is bedoeld voor AeroClub Maritime leden die bezoekers willen aanmelden voor 

toegang tot het defensie terrein op de MVK de Kooy. 

Deze versie is geldig met het (aangepaste) formulier:  

• Aanmeldformulier grote groepen en externe leveranciers V1.18_ACM.xlsx 

De uitgebreide handleiding voor dit formulier is hier te vinden. 

Voorwaarden aanmelden bezoek 

Voorwaarden 
De volgende voorwaarden zijn van toepassing bij het aanmelden van bezoekers bij het Ministerie van 

Defensie: 

• De aanmelding moet tenminste twee werkdagen (48 uur) voor het geplande bezoek zijn 

ingediend; 

• Bezoek dient een geldig identiteitsbewijs te laten zien bij de bewaking (DBBO) en de 

aanmelding moet voorkomen in het dashboard DBBO om toegang te krijgen tot de locatie; 

• De begeleider is ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn bezoek. Indien gevraagd moet het 

bezoek worden opgehaald en teruggebracht naar de hoofdpoort. 

Begeleiding 
Indien u (aanmelder) niet zelf de begeleider bent, dan moet begeleiding altijd van te voren zijn 

afgestemd met de begeleider of het Facilitair Bedrijf Defensie (FBD). 

Goedgekeurde e-mailadressen 
Alleen met een geaccordeerd e-mailadres mag een aanmelding worden gedaan voor een 

defensielocatie. Alle overige aanmeldingen afkomstig van een bedrijfs- of privé e-mailadres worden 

niet in behandeling genomen.  

In overleg met kantoor veiligheid op MVKK is besloten om het e-mail adres van de 1e kolom Sponsor 

/ begeleider altijd Kantoor.veiligheid.MVKK@mindef.nl  te laten zijn. 
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Aanmelden via Excel aanmeldformulier 
Het Excel aanmeldformulier is ontwikkeld voor externe partners, zoals het Rijksvastgoedbedrijf en 

verenigingen die aanmeldingen moeten doen op defensielocaties. Het Excel aanmeldformulier kan 

ook worden gebruiken door defensiemedewerkers. 

Hieronder wordt uitgelegd hoe het aanmeldformulier op de juiste manier ingevuld moet worden. 

Algemeen 
• Zorg ervoor dat u de juiste versie (V1.18) van het aanmeldformulier heeft; 

• De oranje regel (regel 12) is een voorbeeldregel. Deze kan niet worden overschreven. U moet 

beginnen op regel 13 (nr 1 in kolom A); 

• Alle blauwe velden zijn verplichte velden, deze moeten ingevuld worden. Indien deze niet 

zijn ingevuld, wordt het aanmeldformulier in zijn geheel NIET geaccepteerd. 

Stap 1 van 12: Locatienaam (kolom B) 
Selecteer via het drop-down menu de locatienaam van het te bezoeken defensieobject.  

• Voor de ACM is dit altijd 14B46 - MVK DE KOOY - Den Helder 
 

Stap 2 van 12: Defensieonderdeel (kolom C) 
Selecteer via het drop-down menu het defensieonderdeel waarvoor het bezoek komt. De keuze 

bestaat uit: BS-CLSK-CLZK-DMO-KMAR-Overige. Vul hierin welke Defensieonderdeel u op de locatie 

gaat bezoeken. Als u het niet weet vul dan de hoofdgebruiker van de locatie in. 

• Voor de ACM is dit altijd CLSK 

 

Stap 3 van 12: Gebouw/plaats op de kazerne (kolom D) 
Vul hier het gebouw/de plaats in waar uw bezoek moet zijn op de kazerne. Het invullen van 

gebouw/plaats op de kazerne is verplicht, zodat de bewaking weet waar het bezoek moet zijn en wat 

voor soort gebied dit is. 

• Voor de ACM is dit altijd 130 
 

Stap 4 van 12: sponsor/begeleider (kolom E t/m G) 
• Naam sponsor/begeleider (kolom E): Vul hier de naam in van de sponsor/begeleider. Indien u 

zelf niet de begeleider ben, dan kan hier ook een andere naam met bijbehorende gegevens 

worden ingevuld. Let op: de desbetreffende persoon moet hier wel van op de hoogte zijn; 

• Telefoonnummer sponsor/begeleider (kolom F): Vul hier het telefoonnummer van de 

sponsor/begeleider in. Dit is een aaneengesloten telefoonnummer van tien cijfers. Niet 

beginnend met een + ervoor (+31) of spatie of streepje tussen 06 (06 12 of 06-12); 

• E-mailadres sponsor /begeleider (kolom G): Vul hier het e-mailadres in van de 

sponsor/begeleider. De 1ste sponsor/begeleider moet een goedgekeurd e-mailadres zijn;  

o Voor de ACM is dit altijd Kantoor.veiligheid.MVKK@mindef.nl 

• Dit zijn drie verplichte velden. Zo weet de bewaking wie de contactpersoon is en hoe ze deze 

kunnen bereiken. Dit zorgt dan ook voor een vlotte afhandeling aan de poort. 

Stap 5 van 12: 2de contactpersoon (kolom H-I-J) 
Bij de tweede sponsor/begeleider gelden dezelfde regels, als bij de eerste sponsor/begeleider. Echter 

zijn dit grijze velden en daarom niet verplicht om in te vullen. Er kan elk e-mailadres worden 

ingevuld. Als er geen 2de contactpersoon is dan deze kolommen leeg laten. 
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Stap 6 van 12: Begin / Eind datum + tijd (kolom K t/m N) 
• Begindatum (kolom K): Vul hier de aanvangsdatum in. Let op: Dit moet minimaal twee dagen 

(48 uur) na aanmelding zijn; 

• Begintijd (kolom L): Vul hier de begintijd in (geen 00:00 uur). Zorg ervoor dat de begintijd zo 

dicht mogelijk bij het werkelijke bezoek ligt; 

• Einddatum (kolom M): Vul hier de einddatum in (geen 00:00 uur) Let op: mag niet verder dan 

90 dagen van de begindatum/-tijd zijn. Daarnaast mag deze ook niet voor de begindatum/-

tijd liggen; 

• Eindtijd (kolom N): Vul hier de eindtijd in (geen 00:00 uur). Zorg ervoor dat de begintijd zo 

dicht mogelijk bij het werkelijke bezoek ligt. 

Stap 7 van 12: Reden bezoek en begeleiding (kolom O t/m Q) 
• Bedrijfsnaam en reden bezoek (kolom O): Vul hier de bedrijfsnaam en reden bezoek in; 

o Voor de ACM is dit altijd “Bezoek AeroClub Maritime” 

• Wie is de begeleider van de bezoeker(s) (kolom P)?: Hier dient het Drop-down menu gebruikt 

te worden. Er zijn vier keuzes: 

o 1ste contactpersoon begeleid;  Keuze voor ACM 

o 2de contactpersoon begeleid;  Keuze voor ACM 

o FBD begeleid (vooraf afgestemd); 

o Externe leverancier in het bezit van een begeleidingscertificaat. 

• VIP bezoek afgestemd met de defensielocatie (kolom Q): Komt er VIP bezoek zorgt dat dit 

ingevuld is. Zodat de bewaking de nodige voorbereiding kan treffen. Let op: de 

kazernecommandant moet hier van te voren separaat van op de hoogte zijn gesteld. 

o Voor de ACM is dit altijd niet van toepassing 

Stap 8 van 12: Soort bezoek & E-mail adres bezoeker (Kolom R & S) 
• Vul het soort bezoek (kolom R): (kortstondige bezoeker, leverancier of werklieden) in; 

o Een kortstondige bezoeker is een bezoeker die niet in het bezit is van een geldige 

Defensiepas en een defensielocatie voor een korte periode bezoekt. De bezoeker 

krijgt een bezoekerspas voor een bepaalde duur. Over het algemeen is dit voor 

maximaal 24 uur.  Dit is de keuze voor ACM bezoekers. 

o Een leverancier is een bezoeker die iets komt halen of brengen, dit kan een dienst of 

een product zijn. Er worden geen werkzaamheden verricht door de leverancier. Deze 

bezoeker bevindt zich maximaal twee uur op een defensielocatie. Een VOG is niet 

verplicht. 

o Een werklied is een bezoeker die werkzaamheden komt verrichten op een 

defensielocatie. Bij werkzaamheden in het observatiegebied (TBB 4), moet een 

werklied in het bezit zijn van een VOG en altijd een directe sponsor/ opdrachtgever 

en een begeleider hebben. Bij werkzaamheden in een beperkt toegankelijk gebied 

(TBB 3/2/1) moet een werklied permanent begeleid worden door iemand met het 

juiste screeningsniveau of de werklied moet beschikken over een geldig VGB 

overeenkomstig het TBB-niveau van het werkgebied. 

• e-mailadres van de bezoeker in (kolom S): Er is een uniek e-mailadres per persoon nodig. De 

bezoeker krijgt op dit e-mailadres de uitnodiging om de persoonsgegevens in te vullen. 
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Stap 9 van 12: Naam & Geboorte datum + plaats (kolom T t/m X) 
• Voornaam (kolom T): Vul hier de voornaam in van de bezoeker in zoals deze staat vermeld in 

het geldige ID bewijs; 

• Tussenvoegsel (kolom U): Vul hier eventueel de tussenvoegsels van de bezoekers in; 

• Achternaam (kolom V): Vul hier de achternaam van de bezoeker in; 

• Geboortedatum (kolom W): Vul hier de geboortedatum van de bezoeker in (xx-xx-xxxx); 

o Als de bezoeker jonger is dan 16 jaar dan dient deze begeleid te worden. Als het 

vakje rood wordt, dan kan het betekenen dat uw bezoeker jonger dan 16 jaar is. Een 

bezoeker jonger dan 16 jaar mag nooit zelfstandig rondlopen op een defensieobject; 

• Geboorteplaats (kolom X): Vul hier de geboorteplaats van de bezoeker in. 

Stap 10 van 12: ID Document (kolom U & Z) 
• ID Type (kolom U): Vul hier in welk ID-Type er wordt gebruikt door de bezoeker, zoals: ID-

bewijs, paspoort, rijbewijs, vreemdelingendocument, defensiepas type 4 of overige. 

Belangrijk: Het ID-type wat hier ingevuld is dient ook getoond te worden aan de bewaking. 

Komt dit niet overeen of er wordt een ander type ID getoond dan kan de wachttijd bij de 

bewaking oplopen; 

o Medewerkers in het bezit van een Defensie type 4 pas hoeven niet aangemeld te 

worden voor de locatie waarvoor de pas is geautoriseerd. Brengt de medewerker 

een bezoek aan een locatie waarvoor de Defensie type 4 pas niet is geautoriseerd 

dan moet de medewerker wel aangemeld worden. 

• ID Nummer(kolom Z): Vul hier het documentnummer in wat op het ID-type staat. Let op: 

geen BSN-nummer invullen, een BSN nummer mag nooit worden gevraagd. 

Stap 11 van 12: VOG & Toelichting (kolom AA & AB) 
• VOG nummer (kolom AA): vul het VOG nummer in. 

o Waar staat het kenmerknummer? Het kenmerknummer staat bovenaan op de VOG 

naast “Ons kenmerk” en bestaat uit 14-18 cijfers, begint met NP of RP gevolgd door 

acht (8) cijfers. 

o Het VOG nummer is verplicht als er werkzaamheden worden verricht (werklieden). 

• Toelichting (kolom AB): vul hier alle relevante informatie over het bezoek in waardoor het 

voor de begeleider en bewaking aan de poort zo duidelijk mogelijk is. 

Stap 12 van 12: Formulier correct ingevuld (kolom AC & AD) 
• Is het formulier goed ingevuld ziet u twee groene velden met waar aan het eind van het 

formulier; 

• Indien dit het geval is, kunt u hem opsturen naar: Kantoor.veiligheid.MVKK@mindef.nl 

Vragen of opmerkingen 
Bij vragen of opmerkingen over het aanmelden van bezoekers neem dan contact op met Dirk Dral of 

Robin Schipper. 
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