
 
 Access & Area Control 

Telefoon: (020) 601 2626  
Email: toegangszaken@schiphol.nl  

Voorwaarden Schipholpas Personen  
Voorwaarden waaraan de houder van een Schipholpas voor personen, hierna te noemen Schipholpas, zich 
dient te onderwerpen.  
De regels met betrekking tot het zich bevinden op het terrein van de luchthaven Schiphol zijn gebaseerd op de 
toepasselijke Nederlandse en Europese luchtvaartwetgeving.  
A. Algemeen  
1.  De Schipholpas is persoonlijk en mag nimmer aan derden worden overgedragen en geeft uitsluitend 

rechten aan de daarop vermelde persoon (de pashouder).  
2.  De pashouder mag zijn Schipholpas nimmer onbeheerd achterlaten.  
3.  De Schipholpas is verstrekt in verband met de noodzaak de Security Restricted Area’s, Non-Security 

Restricted Area’s en/of Secured Premises van A.A.S. te betreden voor het verrichten van 
werkzaamheden.  

4.  De Schipholpas blijft eigendom van Schiphol Nederland BV (hierna te noemen SNBV) en mag slechts 
worden gebruikt in het kader van de activiteiten waarvoor hij werd verstrekt.  

5. Passage naar en van Security Restricted Area’s, Non-Security Restricted Area’s en/of Secured Premises 
van A.A.S.is slechts toegestaan via door SNBV aangewezen doorgangen.  

6.  Vermissing dan wel beschadiging van de Schipholpas dient onmiddellijk te worden gemeld aan Access 
& Area Control Schiphol (020 601 2626) of buiten kantooruren aan het Security Control Center van 
SNBV (020 601 3000). Indien de vermiste pas wordt teruggevonden dient dit wederom onmiddellijk te 
worden gemeld aan het Badge Center of buiten kantooruren aan het Security Control Center van 
SNBV.  

7.  Bij vervanging van de Schipholpas vanwege vermissing en/of beschadiging worden aan de pashouder 
administratieve kosten in rekening gebracht volgens het dan geldende tarief. Deze Voorwaarden 
Schipholpas blijven integraal van toepassing op (het gebruik van) de vervangende Schipholpas.  

8.  De pashouder dient bij de laatste werkdag de Schipholpas onmiddellijk in te leveren bij het Badge 
Center. Bij inlevering zal desgewenst een ontvangstbewijs aan de pashouder worden verstrekt. Onder 
de laatste werkdag wordt ondermeer gevat verlopen einddatum, (zwangerschaps)verlof, 
arbeidsconflict, schorsing, verdenking van misbruik Schipholpas, of bij normale beëindiging van het 
dienstverband met opname restant verlof.  

9.  Bij het niet meer voldoen aan de voorwaarden in het kader waarvan de Schipholpas is verstrekt, 
verliest de Schipholpas zijn geldigheid en dient de Schipholpas direct te worden ingeleverd bij het 
Badge Center.  

10.  De pashouder is verplicht alle overige regels en aanwijzingen op de luchthaven Schiphol in het kader 
van goede orde en veiligheid, waaronder, doch niet beperkt tot de verkeers- en parkeerorde, correct 
op te volgen. De Schipholregels en de Regeling Toelating Schiphol (RTS) maken integraal onderdeel 
van deze Voorwaarden uit. De pashouder is dan ook verplicht zich overeenkomstig deze Reglementen 
te gedragen. De Reglementen zijn aan de pashouder ter hand gesteld en kunnen tevens worden 
opgevraagd via www.schiphol.nl.  

11.  Indien de pashouder handelt in strijd met deze voorwaarden of indien met betrekking tot de 
pashouder sprake is van omstandigheden die naar het uitsluitende oordeel van SNBV de bescherming 
van de burgerluchtvaart kunnen schaden of in gevaar kunnen brengen, kan de Schipholpas en/of de 
(toegangs-) bevoegdheid zonder opgaaf van redenen met onmiddellijke ingang worden geblokkeerd 
en/of ingenomen en kan de pashouder de verdere toegang tot de Security Restricted Area’s, Non-
Security Restricted Area’s en/of Secured Premises van A.A.S. worden ontzegd. Alle hieruit 
voortvloeiende consequenties zijn voor rekening van de pashouder.  

12.  Op eerste vordering van een controlerend functionaris van SNBV, of van functionarissen in dienst van 
een daartoe door SNBV aangewezen (beveiligings)bedrijf, of van functionarissen werkzaam bij op 
Schiphol bevoegde onderdelen van Douane en Koninklijke Marechaussee, dient de Schipholpas ter 
controle te worden afgegeven.  

13.  Aanwijzingen gegeven door de in punt 12 genoemde functionarissen dienen stipt te worden 
opgevolgd.  

14.  De pashouder is aansprakelijk voor schade die in het kader van het gebruik van de Schipholpas aan  
(eigendommen van) SNBV is ontstaan. De pashouder vrijwaart SNBV voor vorderingen die door derden 
tegen SNBV worden ingesteld inzake van door de pashouder toegebrachte schade.  

15. Indien een pashouder zijn verlopen Schipholpas niet heeft ingeleverd dan behoudt SNBV zich het 
recht voor om gedurende 1 jaar geen nieuwe Schipholpas aan betrokken pashouder te verstrekken.  

 



 
16.  De Schipholpas dient in oorspronkelijke staat te worden gebruikt en te worden geretourneerd.  
17.  SNBV verwerkt de persoonsgegevens van de pashouder zoals opgenomen op het Aanvraagformulier 

Schipholpas, alsmede het gebruik van de Schipholpas, voor administratieve doeleinden, ten behoeve 
van de toegang en toegangscontrole, alsmede overige doeleinden in het kader van de bescherming 
van de burgerluchtvaart. SNBV heeft de verwerking van deze gegevens gemeld conform het bepaalde 
in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Een afschrift van het meldingsformulier ligt ter inzage bij 
de afdeling Access & Area Control van SNBV. SNBV kan in bepaalde gevallen op grond van een 
wettelijke verplichting gehouden zijn deze gegevens aan derden te verstrekken.  

18.  Alle kosten door SNBV gemaakt ter uitvoering en tot behoud van haar rechten uit het gebruik, zoals 
gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, komen voor rekening van de pashouder 
en/of diens werkgever.  

19.  De Schipholpas wordt in beginsel slechts voor de geldigheidsduur verstrekt die op het 
Aanvraagformulier Schipholpas staat opgenomen, doch maximaal voor 5 jaar. SNBV kan de 
geldigheidsduur van een Schipholpas zijnde een bedrijfs- of parkeerpas, verlengen. Indien SNBV de 
geldigheidsduur van een dergelijke Schipholpas verlengt, blijven deze Voorwaarden Schipholpas 
gedurende de periode van verlenging van de geldigheidsduur integraal van toepassing.  

 
B. Security Restricted Area’s, Non-Security Restricted Area’s en/of Secured Premises van A.A.S. 
1. De Schipholpas en/of de (toegangs-)bevoegdheid kan eveneens worden ingetrokken in geval de 

uitslag van een, van overheidswege ingesteld, veiligheidsonderzoek daartoe aanleiding geeft.  
2.  De Schipholpas dient te allen tijde zichtbaar te worden gedragen, waarbij de foto zichtbaar dient te 

zijn.  
3.  Op verzoek van de daartoe door of namens SNBV aangewezen personen dient de pashouder zich te 

onderwerpen aan onderzoek aan kleding, meegevoerde goederen en eventueel het door de 
pashouder gebruikte voertuig.  

 
C. Gebruik als parkeerfaciliteit  
1.  De pashouder van de Schipholpas waaraan parkeerbevoegdheid is verbonden, dient zijn 

motorvoertuig te parkeren op het(de) door SNBV aangewezen parkeerterrein(en), geheel binnen de 
daarvoor bestemde en als zodanig aangegeven vakken.  

2.  SNBV sluit elke aansprakelijkheid voor beschadiging, diefstal, verlies en dergelijke aan/van/uit het te 
parkeren c.q. geparkeerde voertuig nadrukkelijk uit, behoudens schade dat het gevolg is van opzet 
en/of grove nalatigheid aan de zijde van de Exploitant.  

3.  Bij niet nakoming van het in sub. C bepaalde, met inbegrip van hetgeen staat vermeld in punt A.11 
van deze voorwaarden, kan het gemotoriseerde voertuig, dit ter beoordeling van SNBV, worden 
verplaatst en in bewaring genomen dan wel een wielklem aan het gemotoriseerde voertuig worden 
aangebracht. De hiermee samenhangende kosten zullen aan de pashouder in rekening worden 
gebracht volgens het dan geldende tarief.  

 
D. Aansprakelijkheid  
1.  SNBV sluit elke aansprakelijkheid voor schade of letsel die voortvloeit uit het gebruik of 

toegangsverlening (Security Restricted Area’s, Non-Security Restricted Area’s en/of Secured Premises 
van A.A.S.) van de Schipholpas nadrukkelijk uit, alsmede schade voortvloeiend uit handhavingsacties 
cq sancties waaronder het blokkeren en innemen van de Schipholpas.  

2.  SNBV registreert en controleert het gebruik van de Schipholpas, alsmede van eventueel daaraan 
verbonden autorisaties en begeleidingsbevoegdheid. Indien de Schipholpas of een bepaalde 
autorisatie gedurende een termijn van twee maanden niet is gebruikt, is SNBV – ongeacht de reden 
die aan het niet gebruiken van de Schipholpas of de autorisatie ten grondslag ligt - gerechtigd de 
Schipholpas te blokkeren, dan wel in te nemen of de autorisatie en/of bevoegdheid in te trekken 
zonder waarschuwing of mededeling aan de pashouder of werkgever .  

3.  De Exploitant is jegens de Pashouder en diens werkgever uitsluitend aansprakelijk voor directe schade 
en/of persoonlijk letsel ontstaan binnen het Luchthavengebied als gevolg van opzet en/of grove 
nalatigheid aan de zijde van de Exploitant.  

4.  De Exploitant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan 
doordat accommodatie of afhandelingsfaciliteiten, geheel of gedeeltelijk, niet ter beschikking 
kunnen worden gesteld.  

5.  Voor schade toegebracht aan de Exploitant zijn de Pashouder en diens werkgever, door wier 
handelen of nalaten respectievelijk door wier bezittingen (inclusief zaken en goederen van derden 
welke men onder zich heeft) en/of bedrijfsmiddelen (al dan niet vanwege eigen gebrek) schade 
ontstaat of veroorzaakt, jegens de Exploitant volledig aansprakelijk.  

6.  Onder schade wordt mede begrepen de kosten van administratiefrechtelijke en strafrechtelijke 
boetes en maatregelen.  

 



E. Sanctionering  
1.  De Exploitant stelt een commissie in die overtredingen van deze voorwaarden sanctioneert.  
2.  De sanctioneringscommissie bestaat uit vier leden, die beslissen bij meerderheid van stemmen. In het 

geval van het staken der stemmen, heeft de voorzitter de beslissende stem.  
3.  De sanctioneringscommissie kan besluiten hetzij de overtreding administratief af te handelen dan wel 

de pashouder, tezamen met zijn werkgever, uit te nodigen voor een mondelinge behandeling van de 
zaak. De pashouder heeft ook zelf het recht een mondelinge behandeling van de zaak te vragen.  

4.  De procedure van de mondelinge behandeling is nader beschreven in de Regeling Toelating Schiphol 
(RTS).  

5.  De sanctioneringscommissie heeft de bevoegdheid om ingeval zij tot de conclusie komt dat de 
pashouder enige bepaling van dit Reglement niet heeft nageleefd, te besluiten tot:  
a)  ontzegging, permanent dan wel tijdelijk, van de toegang tot de Security Restricted Area’s, Non-

Security Restricted Area’s en/of Secured Premises van A.A.S.;  
b)  ontzegging permanent dan wel tijdelijk van het gebruik van faciliteiten van de Luchthaven 

Schiphol c.q. tot ontbinding van de overeenkomst waarvan dit Reglement deel uitmaakt;  
c)  strafvervolging door het Openbaar Ministerie in het geval niet naleving tevens een overtreding 

oplevert van het Algemeen luchthavenreglement en/of het Aanvullend Luchthavenreglement 
luchthaven Schiphol.  

6.  De sanctioneringscommissie hanteert bij het bepalen van de sanctie als richtlijn het 'overzicht 
sanctioneringsmaatregelen' zoals weergegeven in hoofdstuk 2.8 van de Regeling Toelating Schiphol 
(RTS). De sanctioneringscommissie heeft evenwel de bevoegdheid, indien de omstandigheden van het 
geval daartoe aanleiding geven, van dit overzicht af te wijken.  

7.  De uitspraak van de sanctioneringscommissie is bindend en niet vatbaar voor hoger beroep.  
 


