
 

 

Internal 

Toegangsbeleid voor de site BASF Antwerpen 
Hoe kan ik een inrijvergunning aanvragen? 

Voor aanvragers die geen toegang hebben tot een BASF-toestel is er een formulier in MS Forms 

(Nederlands en Engels). 

Link naar formulier: Aanvraag Inrijvergunning 

Scherm 1 en 2 van 12 

- Kies rechts bovenaan of je in het Nederlands of in het Engels wil werken. 

 

- Je krijgt de vraag of je op een BASF-pc werkt. Als dat het geval is, kan je op scherm 2 

overschakelen naar een andere aanvraagtool (de PowerApp ‘CarPer’). De aanvraag in de app is 

namelijk gemakkelijk omdat al veel velden automatisch ingevuld worden. 

Scherm 3 van 12 

- In velden 2 en 3 moet je naam van de aanvrager ingeven: gebruik altijd de naam zoals vermeld op 

de identiteitskaart. 

 

- Je kan opgeven dat je een aanvraag doet voor iemand die nog geen badge heeft. Zo kan je nog 

vóór de eerste werkdag van een nieuwe collega een inrijvergunning aanvragen en kan die samen 

met de badge opgehaald worden aan de balie.  

 

Let op: dit kan alleen als de onderneming al bij BASF geregistreerd is.  

 

- Veld 7 (gebouw): geef de naam van het gebouw waar je meestal aanwezig zal zijn weer in vijf 

tekens: 1 letter en 4 cijfers. Werk je bv. in C710? Dan geef je dat in als C0710. 

Scherm 4 en 5 van 12 

- Hier moet je de naam van de hoofdcontractor invullen. Als goedkeurder zal automatisch de peter 

van die firma aangeduid worden.  

 

- Bij de akkoordverklaring kan je aangeven dat een andere persoon zich moet akkoord verklaren 

met de richtlijnen. Deze optie gebruik je als je voor iemand anders een aanvraag indient (in 

scherm 3 vulde je dan de naam van die persoon in). In het volgend scherm vul je dan het e-

mailadres in van de persoon die een e-mail ontvangt met het reglement en via die weg een 

akkoord moet doorgeven. Zolang er geen akkoord komt, wordt de aanvraag niet verder 

behandeld. 

 

- Bij niet akkoord zal de aanvraag niet verder behandeld worden. 

Scherm 6 tot 11 van 12 
Hier geef je alle info over de voertuigen in. 

- Per persoon kan je slechts 1 vergunning voor personenvoertuigen aanvragen. Je kan op die ene 

kaart wel tot vier nummerplaten van personenvoertuigen bundelen.  

 

- Enkel voor personenvoertuigen kan je meerdere nummerplaten op 1 kaart combineren. Voor 

andere voertuigen geldt: 1 kaart per nummerplaat. 

Scherm 12 van 12 

- Geef de data in via de kalenderknop, dat beperkt de kans op vergissingen. 

 

- Voor contractoren geldt een maximum termijn van 1 jaar. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=aziq7N_I4EytAXQMvbW6Vas4xEi1EYxIvWhRlylqtAZUQzlTMkM3WFVJT0xTVk1JM1dZWTgxSlkzQS4u
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Na het indienen 

Je wordt als aanvrager via e-mail geïnformeerd over de status van je aanvraag.  

3.   Verdere verwerking van een aanvraag 

 

Principe 
Als de aanvraag volledig ingevuld en ingediend is, gaat ze automatisch naar de volgende 

stap. Je aanvraag zal nu een goedkeuringsproces doorlopen. 

- De aanvragen waarvoor vanuit het beleid geen goedkeuring nodig is, worden 

automatisch goedgekeurd. 

 

- Aanvragen waarvoor wel een beoordeling nodig is, worden automatisch doorgestuurd 

naar de goedkeurder.  

 

o Voor BASF-medewerkers is de goedkeurder de hiërarchisch verantwoordelijke of 

in geval van medische redenen de bedrijfsarts (die is in dit geval ook de 

aanvrager).  

 

o Voor contractoren en medewerkers van strategische partners wordt de 

verantwoordelijke aangeduid aan de hand van een goedkeurderstabel 

(peterschapslijst). Indien de identificatie van persoon of firma niet is gelukt, zal er 

een manuele toewijzing gebeuren door Site Security. 

Voor elke aanvraag zal Site Security checken of er geen inrijverbod loopt. Gedurende de 

periode van het inrijverbod kan er uiteraard geen inrijvergunning verleend worden.  

Wat moet je doen als goedkeurder? 
Als goedkeurder kan je de aanvraag op 2 manieren bekijken en beoordelen: 

- Een goedkeurder krijgt bij elke aanvraag een mail en kan vanuit de mail goed- of 

afkeuren en motiveren waarom. 

- Een goedkeurder krijgt via de Microsoft Teams-omgeving een melding en kan vanuit 

teams de aanvraag goed- of afkeuren en motiveren waarom. 

Er kunnen meerdere goedkeurders opgegeven worden. Van zodra de eerste goed-

/afkeurt, is dit ook zichtbaar voor de andere goedkeurders. 

We werken aan verdere transparantie voor de goedkeurders, zodat zij toekomstig in 

PowerApp de aanvragen kunnen beheren en hierbij ondersteund worden door 

overzichten per contractorfirma. 

Elke goedkeurder heeft de mogelijkheid om (voor een bepaalde periode) een vervanger 

op te geven. 

Hoe krijg je je inrijvergunning? 
- Voor BASF Antwerpen en EuroChem-medewerkers: na goedkeuring zal je inrijvergunning 

opgestuurd worden naar jouw bedrijf/dienst.  

- Voor contractor-medewerkers: binnen 5 werkdagen na goedkeuring zal je inrijvergunning 

normaal klaarliggen aan poort 6. 

- Voor medewerkers van strategische partners: na goedkeuring zal je inrijvergunning 

opgestuurd worden naar jouw secretariaat. 


