Voordelen
De Bouwpas heeft als voordeel dat u als
onderaannemer, uitzendbureau en ZZP'er
ontlast wordt bij het registreren. De
gegevens van uw kluis zijn herbruikbaar
voor een volgend project bij welke
aannemer dan ook. Zo bespaart u veel tijd
bij aanvang van de (volgende)
werkzaamheden. Veel gegevens die u invult
worden automatisch gecontroleerd. U dient
de gegevens wel eerder aan te leveren dan u
gewend was. De gegevens die niet
automatisch worden gecontroleerd worden
met door een beoordelaar van uw
opdrachtgever bekeken. U als
onderaannemer ontvangt via het systeem
een terugkoppeling.
Om de doorloop bij aanvang van de
werkzaamheden te bespoedigen worden er
dus geen gegevens meer in de bouwkeet
ingevuld maar slechts een paar gegevens
gecontroleerd. Uw arbeidskrachten kunnen
(mits alles goed is ingevuld) sneller aan het
werk. De arbeidskracht dient bij aanvang
van de werkzaamheden een geldig paspoort
of ID te tonen en een digitale handtekening
te plaatsen.

Een veilig idee:
•

De Bouwpas slaat zijn data op in een
Nederlands datacentrum dat ISOgecertificeerd is.

•

Wij hebben geregeld pentesten waarbij
getest wordt of het platform voldoet
aan de laatste veiligheidseisen.

•

Wij beveiligen het platform met de
laatste technologie en
persoonsgegevens worden versleuteld
opgeslagen.

•

Ons personeel wordt gescreend,
getraind en is elke dag bezig met de
wet- en regelgeving.
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Herkent u dit?

Privacy, hoe zit dat?

Van wie zijn de gegevens?

Op sommige bouwlocaties worden veel
fouten gemaakt met het registreren van
arbeidskrachten:

Als De Bouwpas begrijpen wij dat
(onder)aannemers vragen hebben over de
wetgeving, rechten & plichten en
administratie die gepaard gaan bij het
registreren van arbeidskrachten bij
bouwprojecten.

Maar van wie zijn die gegevens en wat gebeurt
er mee? Met onze klanten hebben wij een
verwerkersovereenkomst en een contract
waarin geborgd is dat wij geen eigenaar van de
gegevens zijn. Op onze website en in het
systeem hebben wij onze privacy policy
geplaatst waarin u kunt nalezen welke
gegevens onder andere verzameld worden.

•
•
•
•

intekenlijsten met BSN nummers
kopie paspoort wordt gemaakt
persoonsgegevens vrij toegankelijk
gegevens niet correct ingevuld

De nieuwe Privacy Wetgeving (AVG) maakt
het met papier en pen registreren van
arbeidskrachten in de bouwkeet bijna niet
meer mogelijk.

Waarom registreren?
In het kader van diverse wet- en regelgeving
(WKA, WAS, WAV, DBA, etc.) dienen
hoofdaannemers en onderaannemers, ZZP'ers
en uitzendbureaus gegevens te verzamelen
bij de inzet van arbeidskrachten op
bouwprojecten. In grote lijnen is het doel van
deze regelgeving; eerlijke arbeid! Met de
gegevens kan worden aangetoond dat er
sprake is van eerlijke arbeid en wie wil dat
niet.
Met de nieuwe privacywetgeving in het
achterhoofd dienen u en uw opdrachtgever
wel aan te tonen waarom u bepaalde
gegevens van arbeidskrachten en bedrijven
mag en moet verzamelen. Dit woud van weten regelgeving komt bij elkaar in
De Bouwpas.
Eenmaal ingelogd in De Bouwpas vindt u in
uw eigen kluisje linkjes naar websites van de
overheid en instanties waar precies wordt
benoemd welke gegevens u moet invullen. Bij
vragen adviseren wij u deze informatie goed
te lezen en contact op te nemen met de juiste
instantie.

Deze brochure geeft dan ook antwoord op
vragen en helpt u op weg om zelf ook te
voldoen aan alle wet- en regelgeving.
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe
privacywetgeving in werking en dienen alle bedrijven en organisaties daaraan te voldoen. De
nieuwe privacywetgeving stelt strenge eisen
aan het bewaren en/of verwerken van
gegevens. Wij zien maar al te vaak dat bij het
met pen en papier registreren in bouwketen
van alles misgaat. De Bouwpas is papierloos en
voldoet aan de nieuwe privacy wetgeving.

Wat mogen wij verzamelen?
Omdat er veel uitzonderingen zijn, is op deze
vraag geen makkelijk antwoord te geven.
Afhankelijk van de arbeidsrelatie en/of
vestigingsplaats van het bedrijf en/of
woonplaats/nationaliteit en/of aanwezigheid
van een BSN van de arbeidskracht registreren
we het volgende:
- naam-, adres- en woonplaatsgegevens
- geboortedatum
- Burgerservicenummer (BSN)
- specificatie van de gewerkte uren
- nationaliteit (buiten EU/ binnen EU)
- soort identiteitsbewijs, nummer en verloopdatum
- een A1-verklaring, verblijfsvergunning,
- tewerkstellingsvergunning
- notificatie verklaring inclusief nummer en
geldigheidsduur
- naam, adres, plaats en KvK van de
onderaannemer

De Bouwpas helpt u om te voldoen aan de
wet– en regelgeving.

Onze opdrachtgevers moeten en mogen deze
gegevens verzamelen om te kunnen voldoen
aan de wet- en regelgeving. U blijft natuurlijk
zelf eigenaar van uw gegevens en kunt deze
altijd aanpassen en/of verwijderen in het
systeem. De Bouwpas is geen eigenaar van de
gegevens.

Nieuwe methode
Er is diverse wetgeving en regelgeving in
Nederland die verplichtingen stelt aan het
registreren van arbeidskrachten bij
bouwplaatsen. Onze opdrachtgevers willen
graag voldoen aan alle wetgeving op een zo
efficiënt mogelijke manier. U als
onderaannemer zet ook andere partijen in om
de werkzaamheden uit te voeren. Daarmee
bent u onderdeel van de keten en ook
verantwoordelijk voor een goede registratie van
uw onderaannemers. De Bouwpas helpt u
om te voldoen aan de wetgeving en beperkt
daarmee ook uw risico. De leus is dan ook:
Samen naar eerlijk werk.

Informatie
Informatie van de Belastingdienst
Uitleg van de Autoriteit Persoonsgegevens
Uitvoeringsregeling verplicht gebruik BSN
Identiteitsbewijs controleren en bewaren
Wet Aanpak Schijnconstructies

