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1. Waarom toegangsbeveiliging? 

Registratie van persoonsgegevens van bouwplaatspersoneel voorafgaand aan de start van de bouw is het 

begin van een reeks van gegevensverwerkingen waarmee een hoofdaannemer de wettelijke (zorg)plichten kan 

naleven ten opzichte van 1) eigen werknemers, 2) de werknemers in loondienst van opdrachtnemers en 

uitleners en eventuele (onder)onderaannemers, en ZZP’ers.  

Naast de WKA zijn er de Wet Inlenersaansprakelijkheid, de Wet arbeid vreemdelingen (“Wav”) , de Arbowet, de 

CAO Bouw en Infra, de Wet Aanpak Schijnconstructies (“Was”), de Wet Allocatie Arbeidskrachten door 

Intermediairs (WAADI) en de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers Europese Unie (“WagwEU”) 

waar Dura Vermeer aan heeft te voldoen op en rond de bouwplaats. Dura Vermeer heeft als hoofdaannemer 

dus te maken met veel regelgeving die bepaalde verplichtingen voorschrijven (zoals registratie van bouwplaats 

personeel) en op grond waarvan boetes bij niet naleving worden uitgedeeld.  

Dura Vermeer is actief lid van de Governance Code voor veiligheid in de Bouw en heeft zichtzelf daarmee 

verplicht alle werknemers op de projecten te controleren op het aantoonbaar beschikken over een geldig VCA 

en GPI-certificaat. Hiervoor maken wij gebruik van de daarvoor beschikbare openbare registers op basis van 

naam en geboortedatum. 

Op grond van al deze wetten en voorschriften verzamelt Dura Vermeer persoonsgegevens van eenieder die op 

de bouwplaats werkzaamheden verricht. Afhankelijk van de categorie waar de arbeidskracht toe hoort (wel 

WKA/ niet WKA, wel ZZP/geen ZZP, etc.) worden er per arbeidskracht meer of minder gegevens vastgelegd en 

bewaard.

2. Hoe heeft Dura Vermeer Divisie Bouw en Vastgoed dat georganiseerd voor haar werkmaatschappijen? 

Om de maximale waarborg te kunnen bieden dat de persoonsinformatie die wij moeten verzamelen ook veilig 

bewaard zal worden voor de daartoe vastgestelde termijn maken wij gebruik van Hillson Bouwplaats Check-in ( 

BPCI )  en Hillson Safety Check-in.  

3. Voor wie is dit van toepassing? 

Het toegangsbeveiligingssysteem is van toepassing op iedereen die arbeid verricht op een project van Dura 

Vermeer. Dat kan zijn in loondienst, ingehuurd, ingeleend of ZZP’er. 

4. Hoe is de privacy gewaarborgd? 

Voor alle zaken die betrekking hebben op privacy kunt u de Privacy Verklaring raadplegen die gepubliceerd is 

op de corporate website van Dura Vermeer.  

5. Hoe werkt het systeem? 

a. Opdrachtverlening 

Op het moment dat er een inkoopovereenkomst tot stand is gekomen tussen Dura Vermeer en de 

opdrachtnemer zal door Dura Vermeer aangegeven worden welke variant van het 

toegangbeveiligingssysteem van toepassing is (zie 6). Tevens zal de naam en het e-mailadres van de 

contactpersoon bij de opdrachtnemer gevraagd worden die verantwoordelijk is voor het 

vooraanmeldingsproces. Dura Vermeer draagt er zorg voor dat de bedrijfsgegevens van opdrachtnemer 

worden toegevoegd aan het toegangbeveiligingssysteem van betreffende project. De contactpersoon 

van de opdrachtnemer ontvangt een uitbereide informatiemail waarin een login is opgenomen en waarin 

staat uitgelegd welke acties genomen moeten worden. 

b. Vooraanmelding eigen werknemers 

De contactpersoon dient de werknemers van de opdrachtnemer die toegewezen zullen worden aan het 

project in het toegangbeveiligingssysteem aan te melden. De persoonsinformatie die geregistreerd 

moet worden is afhankelijk van de wetgeving zoals onder 1 aangegeven. 

c. Vooraanmelding ingehuurde medewerkers 
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Door opdrachtnemer ingehuurde medewerkers dienen vooraangemeld te worden op gelijke wijze 

als de vooraanmelding van eigen werknemers invulling krijgt.   

d. Aanmelding bij verdere uitbesteding 

Indien Dura Vermeer opdrachtnemer toestemming heeft gegeven tot het verder uitbesteden van 

werkzaamheden dient opdrachtnemer in het toegangbeveiligingssysteem de bedrijfsgegevens in te 

voeren van de onderneming waarmee een overeenkomst zal worden afgesloten. Tevens heeft 

opdrachtnemer de informatieplicht de werking van het toegangbeveiligingssysteem uit te leggen en 

de daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

e. Aanmelding bij uitbesteding naar ZZP’er 

Indien u gebruik maakt van een of meerdere ZZP-ers dient u deze op gelijke wijze als onder (d) 

omschreven aan te melden. 

f. Safety Check-in 

Afhankelijk van het project bestaat de mogelijkheid dat de vooraangemelde werknemers een 

projectspecifieke veiligheidsfilm moeten bekijken en een toets moeten maken. Hiervoor ontvangen 

betreffende personen een uitnodiging op het door de contactpersoon opgegeven emailadres. De 

film en de toets kunnen doorlopen worden op een telefoon, een iPad, een laptop of desktop. 

BELANGRIJK: Acties zoals hierboven beschreven onder 6a t/m 6f dienen afgerond te zijn voor 

de eerste werkdag van uw werknemer op het project. Als dit niet is afgerond zal toegang tot het 

project geweigerd worden. 

g. Aankomst op de bouwplaats 

Op de eerste werkdag dient de vooraangemelde werknemer zich te melden bij de uitvoerder van 

Dura Vermeer op het project. Soms kan dit ook een daarvoor aangestelde portier zijn. Aan de hand 

van de getoonde identiteitspapieren zal een controle uitgevoerd worden op het identiteitsbewijs zelf 

met een document reader. Tevens zal op dat moment de identiteit van de persoon gecontroleerd 

worden. Afhankelijk van het land van herkomst kan het noodzakelijk zijn aanvullende documenten 

te tonen. Bij medewerkers afkomstig van buiten de EER zal een kopie van het getoonde paspoort 

bewaard worden. 

Nadat de identiteit is gecontroleerd zal tenslotte nog vastgesteld worden of de werknemer in het 

bezit is van een geldig VCA-basis en GPI-certificaat. 

6. Toegang tot de bouwplaats 

Dura Vermeer kent 3 varianten op het toegangbeveiligingssysteem waarbij in alle gevallen de vooraanmelding 

zoals hierboven omschreven invulling krijgt. 

Variant 1 > Alleen de vooraanmelding en identiteitscontrole. 

Bij variant 2 en 3 krijgt de werknemer daarnaast ook een persoonlijke pas uitgereikt met een QR-code en chip. 

Het nummer op de pas registreren we bij de persoonsgegevens. 

Bij variant 2 kan de pas gebruikt worden om zich aan en af te melden bij de daartoe geïnstalleerde aan- en 

afmeldborden. 

Bij variant 3 maken we gebruik van een volledig afgesloten bouwplaats met tourniquets. Met behulp van de pas 

kan toegang verkregen worden tot de bouwplaats via de tourniquet. 

7. Belangrijke spelregels bij het gebruik van toegangsbeveiligingssysteem 

Dura Vermeer is als hoofdaannemer verantwoordelijk voor toegangscontrole- en bouwplaatsregistratie van alle 

aanwezigen op de bouwplaats. Hiermee geven wij invulling aan wettelijke verplichtingen ter voorkoming van, 

onder andere, fraude. Dura Vermeer gebruikt voor deze toegangscontrole – en bouwplaatsregistratie op haar 

projecten het systeem van Bouwplaats Check-In ( BPCI).  
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Opdrachtnemer zal het systeem Bouwplaats Check-In overeenkomstig de instructies van Dura Vermeer 

gebruiken en er zorg voor dragen dat de door hem ingeschakelde onder-opdrachtnemers en leveranciers dat 

eveneens doen. Bij niet nakoming van deze verplichting, of ingeval van verlies van, of fraude met de 

toegangspas door een werknemer van Opdrachtnemer of van zijn onder-opdrachtnemer, zal Dura Vermeer de 

volgende kosten in rekening brengen bij Opdrachtnemer door, bijvoorbeeld, deze kosten mindering te brengen 

op de afrekenstaat. 

• € 25,= per geval dat een eerder uitgegeven pas is verloren en een nieuwe pas verstrekt moet worden 

inclusief registreren van het nieuwe pasnummer in het systeem. 

• € 75,= per geval dat een persoon op de eerste werkdag niet door opdrachtnemer is vooraangemeld in 

het BPCI -systeem en daardoor door Dura Vermeer moet worden geregistreerd in het systeem. 

• € 1000,= Indien is gebleken dat een op de persoon uitgegeven pasje moedwillig is doorgeven aan of 

wordt gebruikt door een ander om toegang te verkrijgen tot de bouwplaats en/of om daar 

werkzaamheden te gaan verrichten. In geval van identiteitsfraude zal Dura Vermeer  hiervan tevens 

melding maken bij de relevante autoriteiten en / of aangifte bij de politie doen. Dit onverminderd het 

recht van Dura Vermeer op vergoeding door Opdrachtnemer van schade zoals maar niet beperkt tot 

eventuele boetes van ISZW of de belastingdienst. 

8. Nadere informatie 

Voor meer informatie over het systeem, het bekijken van instructiefilmpjes hoe het toegangbeveiligingssysteem 

gebruikt dient te worden en de helpdesk bij problemen verwijzen we naar onderstaande site van Hillson. 

https://www.hillson.nl/bouwplaats-check-in/

https://www.hillson.nl/safety-check-in/


