Tijd en moeite besparen

Gebruik je de applicatie voor het eerst?

Toegangsinstructie

Om werkzaamheden te verrichten voor een bedrijf

•	Er zijn verschillende mogelijkheden om de webapplicatie

Bij het afhalen van je pas moet je eenmalig de

dat gevestigd is op de Chemelot site heb je een

te bereiken: www.chemelot.nl/veiligheid/regelgeving

Toegangsinstructie Chemelot volgen op het

persoonlijke ﬁrma bedrijfspas nodig. Het aanvragen

Hier vind je de link naar de webapplicatie op het tabblad

op het Centraal Bureau Bedrijfspassen.

of verlengen hiervan gebeurt in overleg met een

‘Aanvragen toegangspassen’ bij de Formulieren. Of direct:

Verlengen kan online als we in het bezit zijn

bevoegd persoon bij je opdrachtgever. Met ingang

https://sitechservices.pleaselogin.nl/sitech/mijnchemelotpas

van je persoonlijke (werk)e-mailadres.

van 3 april 2018 kun je gebruik maken van een
speciale online webapplicatie. Dat werkt eenvoudig
en het bespaart je veel tijd. Want na het doorlopen

•	Gebruik de knop ‘Mijn Chemelot bedrijfspas - registreren’

Benodigde documenten voor de aanvraag

van de aanvraagprocedure, is je bestaande pas

Persoonlijke
firma bedrijfspas Chemelot
aanvragen?
Dat kan voortaan snel
en simpel online.

om je eenmalig te registreren met een persoonlijk
(werk) e-mailadres en een wachtwoord.
• Geef aan of je al een bedrijfspas hebt of niet.

automatisch verlengd of ligt er een nieuwe

Alle aanvragers

persoonlijke ﬁrma bedrijfspas Chemelot voor je

Welk document? Werkgeversverklaring

klaar bij het Centraal Bureau Bedrijfspassen.

Hoe aanleveren? Dit krijg je van je werkgever.

Aanvragen nieuwe persoonlijke
firma bedrijfspas Chemelot

Je werkgever kan een leeg formulier invullen via

•	Ga naar de webapplicatie en log in via de knop

Een pas voor een langere periode
Deze webapplicatie is bedoeld voor medewerkers

het startscherm in de applicatie. Print, vul in en

‘Mijn Chemelot bedrijfspas - inloggen’ met je e-mailadres

scan het voor akkoord ondertekende formulier.

en wachtwoord.

van ﬁrma’s die in opdracht van een bedrijf op de

Verlengen bestaande persoonlijke
ﬁrma bedrijfspas Chemelot
Doorloop de aanvraag zoals bij het aanvragen
van een nieuwe pas (zie hiernaast). Je hoeft je
persoonsgegevens niet opnieuw in te vullen;
deze worden opgehaald uit het toegangssysteem Chemelot.
Is de aanvraag volledig goedgekeurd?

•	Vul de gevraagde gegevens per stap in, zoals waar en

Dan hoef je niets te doen. De verlenging wordt

wanneer je komt werken en je persoonsgegevens. Klik

automatisch verwerkt in het toegangssysteem.

Chemelot site voor langer dan 5 aaneengesloten dagen

Beroepschauffeurs

werkzaamheden moeten uitvoeren. Voor kortdurende

Welk document? Geldig rijbewijs

werkzaamheden kun je volstaan met een dagpas,

Hoe aanleveren? Scan of foto

•	Je kunt de aanvraag zelf invullen of dit delegeren aan

Chemelot (gate 1, 2 , 5, 6 of 7). De webapplicatie is

Aanvragers buiten EU

•	Bij stap 11 zie je een overzicht van je aanvraag. Klik op

beschikbaar in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Welk document? Tewerkstellingsvergunning/

‘bevestigen’ om de aanvraag in te dienen. Deze gaat dan

verlopen van de toegangsinstructie een mail.

Je kunt de aanvraag zelf indienen of een collega

verblijfsvergunning en paspoort of ID-kaart

vanzelf naar een bevoegd persoon voor goedkeuring.

Met de link en inloggegevens uit deze mail kun

hiervoor machtigen.

Hoe aanleveren? Scan of foto

die je aanvraagt via een van de bemande gates op

steeds op ‘Doorgaan’ om naar de volgende stap te gaan.
een collega. Die moet zichzelf dan ook eerst registreren.

•	Vervolgens word je per e-mail op de hoogte gehouden.
Via afzender ‘toegangsregistratie.noreply@chemelot.nl’

Toegangsinstructie
Als wij je persoonlijke (werk)e-mailadres in ons
systeem hebben, ontvang je 4 weken voor het

je de instructie online verlengen.

Tip voor je begint

Werkgever gevestigd buiten Nederland

ontvang je de volgende status updates:

Informatie en contact

Zoek uit welke documenten je nodig hebt voor het

Als uw opdrachtgever een A1 (of vergelijkbaar)

1 Wacht op goedkeuring, 2 Wacht op CBB, 3 Goedgekeurd

Neem voor meer informatie over het digitaal

aanvragen van een persoonlijke ﬁrma bedrijfspas

document verplicht stelt

Chemelot. Zie hiernaast. Zorg dat je deze documenten

Welk document? A1 formulier van uw zorgverzekering

Is je aanvraag volledig goedgekeurd?

bedrijfspas Chemelot contact op met de afdeling

digitaal beschikbaar hebt op je

Hoe aanleveren? Scan of foto

Dan kun je de pas op vertoon van een geldig ID-bewijs of

Security van Sitech BU Fire Brigade & Security.

paspoort* afhalen (pasfoto wordt ter plaatse gemaakt) bij:

Zij zijn bereikbaar via security.chemelot@sitech.nl

werkplek als scan of foto, zodat

aanvragen of verlengen van je persoonlijke firma

je ze eenvoudig kunt uploaden.

Risicovolle werkzaamheden

Centraal Bureau Bedrijfspassen

Vraag aan je opdrachtgever op

Als uw opdrachtgever een VCA (of vergelijkbaar)

Kerenshofweg 101 (gate 5), 6167 AE Geleen

welke locatie je gaat werken en

document verplicht stelt

Geopend op werkdagen van 07.00 – 14.45 uur

wie je moet kiezen als

Welk document? VCA of gelijkwaardig

bevoegd persoon.

Hoe aanleveren? Scan of foto

* Een rijbewijs is niet voldoende als identificatie

www.chemelot.nl

