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Mr. F.B.M. Olijslager 

 

Juridische aspecten van toegangsbeheersingssystemen  
 

In toenemende mate maken ondernemers gebruik van toegangsbeheersingssystemen. 

Reeds bij een voorgenomen besluit tot aanschaf van een toegangsbeheersingssystemen 

dient een ondernemer al rekening te houden met juridische aspecten. Zo is de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

van toepassing als persoonsgegevens worden verwerkt. In dit artikel worden de 

wettelijke bepalingen behandeld en komen praktische aandachtspunten aan bod voor 

degenen die zich bezig houden met dit aspect van het fysieke beveiligingsvakgebied.  

 

Eén van de doelen van een toegangsbeheersingssystemen is om alleen die personen toegang 

tot een bedrijfsterrein of gebouw te verlenen als zij daarvoor geautoriseerd zijn. Deze 

personen zijn veelal voorzien van een toegangsbadge, een gadget met ingebouwde 

elektronica. Als deze toegangsbadje voor een kaartlezer wordt gehouden vindt een 

elektronische verificatie plaats en ontgrendelt een deur of draait een tourniquet. Veelal 

worden de gegevens van de badge opgeslagen op de achterliggende server, zodat vastgesteld 

kan worden wie op een bepaald moment binnen de beveiligde zone is, wanneer aan deze 

persoon toegang is verleend, alsmede wanneer deze persoon de beveiligde zone weer heeft 

verlaten. Behalve voor bedrijfsbeveiligingdoelen, waaronder ontruiming van een gebouw bij  

calamiteiten, is de database met vastgelegde gegevens een handig instrument voor de 

ondernemer om vast te stellen of de in de onderneming werkzame personen zich houden aan 

de afgesproken werktijden. Bij zo’n aanwezigheidsregistratie is sprake van een personeelvolg- 

en informatiesysteem.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming      

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018. De AVG wordt in 

Nederland aangevuld met de Uitvoeringswet AVG. In dit artikel wordt de structuur van de 

AVG verhelderd en worden de praktische consequenties van de AVG besproken voor 

degenen die zich bezig houden met het fysieke beveiligingsvakgebied. Tevens wordt een 

aanzet gegeven hoe in de beveiligingspraktijk met de AVG kan worden omgegaan. De vrije 

beleidsruimte is echter gering. De AVG bevat voorschriften van dwingend recht wat betekent 

dat contractuele bepalingen die afwijken van de AVG niet zijn toegestaan. 

Toepasselijkheid van de AVG 

De AVG richt zich op persoonsgegevens1
. Een persoonsgegeven kan direct of indirect 

identificerend zijn. Direct identificerende gegevens zijn gegevens als naam, geboortedatum, 

adres, vingerafdruk, afbeelding of BSN-nummer. Alleen of in combinatie met elkaar zijn ze 

dermate uniek en kenmerkend voor iemand dat hij met een vrij grote mate van zekerheid kan 

worden geïdentificeerd. Voorbeelden van indirect identificerende gegevens zijn stem en 

kenteken van een motorvoertuig. Via een aantal stappen kunnen deze gegevens worden 

teruggebracht tot een bepaalde persoon. Indien een camera-afbeelding niet scherp genoeg is, 

kan toch sprake zijn van een persoonsgegeven indien herleiding mogelijk is in combinatie met 

                                                      
1
      Definitie persoonsgegevens (art. 4 aanhef sub 1 AVG: alle informatie over een geïdentificeerde of 

identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een 

natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een 

identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van 

een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 

economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon 



 2 

andere beschikbare gegevens. Als voorbeeld kan gedacht worden aan een gevelcamera bij een 

pinautomaat van een bankgebouw, waar met behulp van transactiegegevens alsnog de 

identiteit van de vaag afgebeelde klant kan worden achterhaald. Als hiervoor te veel moeite 

moet worden gedaan is van een persoonsgegeven geen sprake. 

De AVG is van toepassing indien persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd 

worden verwerkt. Bij geautomatiseerde verwerking worden de gegevens op de harde schijf 

van een computer of op een bedrijfsserver opgeslagen. Via verschillende zoekmogelijkheden 

kunnen beeld, geluid en andere persoonsgegevens snel worden teruggevonden en met elkaar 

worden gecombineerd. In tegenstelling tot digitale opslag worden de analoge systemen niet 

"via geautomatiseerde weg gevoerd". 

Bij niet-geautomatiseerde verwerking geldt de AVG alleen als de persoonsgegevens in een 

bestand zijn opgenomen of als de persoonsgegevens bestemd zijn om in een bestand te 

worden opgenomen. Van een bestand is sprake als de persoonsgegevens onderdeel uitmaken 

van een gestructureerd geheel dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft 

op verschillende personen.  

 

Artikel 30 AVG bevat de verplichting voor de verwerkingsverantwoordelijke om een register 

bij te houden van alle categorieën van verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun 

verantwoordelijkheid plaatsvinden. Toegangsregistratie is opgenomen in het 

verwerkingsregister. 

 

Object van bescherming 

Het object van bescherming in de AVG is de "verwerking van persoonsgegevens". Dit is het 

gehele proces dat een persoonsgegeven doormaakt vanaf het moment van verzamelen tot en 

met het moment van vernietigen. De wet noemt onder meer het verzamelen, vastleggen, 

ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken en 

verstrekken  van persoonsgegevens.  

Toegepast op de onderzoekspraktijk betekent het dat het observeren van personen, het 

opnemen van beeld en geluid, het interviewen van personen en het natrekken van een persoon 

bij anderen onder de werking van de AVG valt. De directe consequentie daarvan is dat die 

vormen van gegevensverwerking moet voldoen aan de algemene beginselen van 

gegevensverwerking ofwel de materiële normen die in de artikelen 5, 6 en 13 van de AVG 

opgesomd zijn. In de hierna volgende paragrafen zijn deze materiële normen nader 

uitgewerkt. 

 

De materiële normen van de AVG richten zich tot de "verwerkingsverantwoordelijke". Dit is 

degene die formeel-juridisch bevoegd is om alleen of samen met anderen het doel van de 

verwerking van persoonsgegevens vast te stellen alsmede de middelen die daarvoor gebruikt 

worden. De verwerkingsverantwoordelijke kan een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of 

een bestuursorgaan zijn. In een concern met meerdere dochtermaatschappijen is dié 

dochtermaatschappij verwerkingsverantwoordelijke onder wiens bevoegdheid de operationele 

gegevensverwerking plaatsvindt. Dat een door die dochtermaatschappij verrichte gegevens-

verwerking mede ten dienste staat van de andere onderdelen van het concern is niet van 

belang voor het vaststellen van de verwerkingsverantwoordelijke. Dat neemt niet weg dat 

volgens een interne regeling binnen het concern bepaald kan zijn dat de moedermaatschappij 

als verwerkingsverantwoordelijke wordt aangemerkt. Doorgaans ligt de bevoegdheid om het 

doel vast te stellen en over de middelen van de gegevensverwerking te beslissen in dezelfde 

hand. Is dat niet het geval dan is er sprake van een gezamenlijke of gedeelde 

verwerkingsverantwoordelijkheid. De verwerkingsverantwoordelijke kan het feitelijk beheer 

over de gegevensverwerking aan een ander overdragen of mandateren. Doorgaans zal dat een 
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hiërarchisch ondergeschikte zijn. Volgens de regels van het burgerlijk recht of het staatsrecht 

worden de handelingen van de ondergeschikte aan de verwerkingsverantwoordelijke 

toegerekend. Voor toegangsbeheersingssystemen is dit in veel gevallen het facilitair bedrijf. 

 

Doelvereiste 

Een essentieel beginsel is het doelvereiste. In feite begint het proces van gegevensverwerking 

daarmee. Persoonsgegevens mogen alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld en mogen vervolgens niet verder op een met 

die doeleinden onverenigbare wijze worden verwerkt (art. 5 lid 1 onder a AVG). 

Het doel is niet alleen belangrijk voor het verzamelen van persoonsgegevens, maar ook voor 

het verwerken daarvan (waaronder dus ook het opvragen, raadplegen en verstrekken van 

persoonsgegevens aan anderen wordt verstaan). Als het voornemen bestaat om verder te 

verwerken dan beoogd is met het verzameldoel en persoonsgegevens dus buiten de kring van 

standaard ontvangers worden verstrekt moet art. 6 lid 4 AVG toegepast worden. 

 

Bewaarduur gegevens 

Ook de bewaartermijn van de vastgelegde gegevens is gekoppeld aan het doel waarvoor de 

gegevens verzameld en verder verwerkt worden. Als de persoonsgegevens niet langer nodig 

zijn voor de verwezenlijking van het doel van de verwerking moeten ze vernietigd worden 

(art. art. 5 lid 1 onder e AVG).  

 

Het bepalen van de doeleinden 

Het woord "doeleinden" is in meervoudsvorm gesteld zodat de doelomschrijving meerdere 

onderdelen kan bevatten. Het kan gaan om een hoofddoelstelling en meerdere neven- of 

subdoelstellingen. Het kunnen ook meerdere naast elkaar staande doelen zijn. De doelen 

mogen niet te ruim en niet te vaag gesteld zijn. De omschrijving van het doel of de doelen 

blijkt doorgaans uit de documentatie die de verwerkingsverantwoordelijke moet aanhouden 

(het verwerkingsregister) en waarvoor vaak een functionaris voor de gegevensverwerking kan 

worden benaderd. De doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden doorgaans te 

algemeen geformuleerd. Men komt niet verder dan algemene termen als “toegangsverlening”. 

Met focust zich niet op de vraag waarom persoonsgegevens “verzameld worden” en waarom 

persoonsgegevens bewaard moeten worden. Daardoor kan op een later moment onduidelijk 

zijn of persoonsgegevens aan bepaalde personen verstrekt mogen worden..  

 

Concrete formulering doelstelling toegangsbeheersingssysteem 

De doelen voor het verzamelen van persoonsgegevens met een toegangsbeheersingssysteem 

zullen doorgaans betrekking hebben op:  

1. het verlenen van toegang tot terreinen, gebouwen of systemen, dan wel onderdelen 

daarvan; 

2. het vastleggen van gegevens over het verlenen van toegang tot terreinen, gebouwen of 

systemen, dan wel onderdelen daarvan; 

3. voor houden van toezicht op de naleving van gedragsregels en bedrijfsbeveiliging, 

alsmede het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen en/of overtreding van 

wettelijke voorschriften; 

4. het vastleggen van de aanwezigheid op terreinen of in gebouwen met het oog op 

bedrijfshulpverlening; 

5. het vastleggen van gegevens van aan / afwezigheid van medewerkers (ook wel 

aanwezigheidsregistratie of tijdregistratie genoemd) en 

6. het ondersteunen van juridische procedures. 
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In deze doelstelling is impliciet aangegeven dat de gegevens in aanwezigheidsregistratie ook 

gebruikt kunnen worden voor het onderzoeken van vermeende misdragingen door 

personeelsleden. Denk  bijvoorbeeld aan declaratiefraude als beoordeeld moet worden of de 

aanwezigheidsgegevens al dan niet overeenstemmen met de dagen waarop iemand 

reisdeclaraties claimt wegens aanwezigheid elders.   

 

Wat als de doeleinden te algemeen geformuleerd zijn? 

Als in het verwerkingsregister niet expliciet vermeld is, dat persoonsgegevens (tevens) 

verzameld worden voor “het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen door 

medewerkers en/of overtreding van wettelijke voorschriften” mogen geen gegevens verstrekt 

worden aan integriteitsonderzoekers van de organisatie of aan de door de organisatie 

ingeschakelde externe onderzoekers.  Die verstrekking is immers onverenigbaar met de 

doeleinden waarvoor de gegevens verzameld zijn. De verstrekking past niet! In de AVG zijn 

geen bepalingen opgenomen die een dergelijke verstrekking wel mogelijk maken. Indien dat 

toch gebeurt kan in een ontslagzaak later bepleit worden dat de gegevens onrechtmatig zijn 

verkregen. 

 

Categorieën gegevens 

Het doel bepaalt ook welke soort van gegevens van belang zijn om de doelstelling te 

verwezenlijken. Gerelateerd aan een toegangsbeheersingssysteem kan gedacht worden aan 

verschillende categorieën gegevens:  
 

a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres ( waaronder gegevens met 

betrekking tot het zakelijk adres), postcode, woonplaats, telefoonnummer, eventuele 

bedrijfsnaam en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van degene aan wie 

toegang verleend wordt 

b. administratienummers, zoals een personeelsnummer of toegangspasnummer 

c. gegevens met betrekking tot de aan betrokkene verleende bevoegdheden tot het betreden 

van terreinen, gebouwen en ruimtes of toegang tot (onderdelen van de) informatiesystemen 

en gegevens met betrekking tot het tijdvak waarbinnen deze bevoegdheden bestaan 

d. gegevens met betrekking tot het feitelijke gebruik van de verleende bevoegdheden, alsmede 

gegevens met betrekking tot het gebruik van wachtwoorden 

e. voor zover het toegangscontrole tot gebouwen betreft, een afbeelding van betrokkene ten 

behoeve van de uitreiking van een toegangspas 

f. Gegevens betreffende onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd 

(toegangs)verbod naar aanleiding van dat gedrag 

g. datum uit/afgifte toegangspas en vervaldatum 

h. Gegevens omtrent het autorisatieniveau of autorisatieniveau´s 

Artikel 5 lid 1 onder c AVG geeft de uitgangspunten voor “minimale gegevensverwerking”: 

toereikend, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de  doeleinden waarvoor 

zij worden verwerkt.   
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Het doel van een bezoekersregistratiesysteem is vergelijkbaar met dat van een toegangsre-

gistratiesysteem, de gegevens die vastgelegd worden verschillen echter. Mits toereikend, ter 

zake dienend en niet bovenmatig kan gedacht worden aan:  

a. naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, 

telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de 

bezoeker, waaronder gegevens met betrekking tot de organisatie waartoe de bezoeker 

behoort; 

b. gegevens betreffende de persoon of de afdeling die de betrokkene wenst te bezoeken; 

c. gegevens betreffende de reden van het bezoek; 

d. gegevens betreffende de datum en het tijdstip van de aankomst en het vertrek van de 

bezoeker; 

e. gegevens die zijn overgenomen uit het identiteitsbewijs van betrokkene; 

Aan wie mogen gegevens worden verstrekt? 

Vanuit de hiervoor geformuleerde doelstellingen van het toegangsbeheersingssysteem zijn de 

verzamelde persoonsgegevens bestemd om te worden verstrekt (doelverstrekkingen) aan: 

1. Aangewezen personen en/of diensten die belast zijn met toegangsbeheer (al dan niet 

ingehuurde beveiligingsmedewerkers) of medewerkers bedrijfshulpverlening. 

2. Leidinggevenden van medewerkers betrokken bij incidenten en/of andere 

onregelmatigheden, met het oog op de afhandeling van het incident en/of andere 

onregelmatigheden, alsook degene die bij afhandeling van het voorval noodzakelijkerwijs 

zijn betrokken. Onder leidinggevende wordt mede begrepen formele werkgevers van 

ingeschakelde derden. 

3. Degenen die belast zijn met het goedkeuren van facturen van ingehuurde derden 

4. De brandweer in geval van calamiteiten 

5. Degenen die belast zijn met het onderzoek naar vermeende misstanden 
 

Een doelverstrekking betekent niet dat de benoemde ontvanger recht heeft op gegevens. Er 

moet door de verwerkingsverantwoordelijke ook nog een afweging gemaakt worden op basis 

van art. 6 lid 1 AVG. 

 

Rechtmatige verwerkingsgrondslagen 

Indien persoonsgegevens zijn opgeslagen, betekent dat niet zonder meer dat de gegevens ook 

daadwerkelijk verwerkt mogen worden. Er moet altijd een rechtmatige grondslag zijn voor de 

verwerking. Deze grondslagen zijn limitatief in de AVG opgenomen. Voor het 

toegangsbeheersingssysteem zijn de volgende verwerkingsgrondslagen van belang:  

 

a) de gegevensverwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen 

waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is (art. 6 lid 1 onder c AVG)  

 

Toelichting: 

Deze verwerkingsgrondslag is bijvoorbeeld van toepassing indien de verwerking noodzakelijk 

is ter uitvoering van een wettelijke plicht die op de verantwoordelijke rust. Daarbij kan 

gedacht worden aan de plicht om gegevens te verstrekken aan opsporingsinstanties die deze 

gegevens nodig hebben voor de opheldering van strafbare feiten (bijvoorbeeld artikel 126nd 

van het Wetboek van Strafvordering).   
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b) de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een  andere 

natuurlijke persoon te beschermen (art. 6 lid 1 onder d AVG);  

 

Toelichting: 

Deze verwerkingsgrondslag wordt toegepast indien moet worden vastgesteld of nog personen 

in een gebouw zijn na een calamiteit (vermiste personen) 

 

c) de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde 

belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, 

tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de onderzochte persoon, in 

het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert (art. 6 

lid 1 onder f AVG). 

 

Toelichting: 

Dit is de belangrijkste verwerkingsgrondslag en zal doorgaans van toepassing zijn indien 

gegevens verwerkt worden die zijn met het toegangsbeheersingssysteem. Deze verwerkings-

grondslag is ook van toepassing bij onderzoeken door een onderzoeksafdeling van een 

onderneming / instelling naar aanleiding van een melding van een onregelmatigheid 

(voorbeeld: een werknemer pleegt declaratiefraude met kilometervergoedingen). In veel 

organisaties worden voorschriften in het belang van de orde gegeven, gevolgd door normstel-

ling in gedragsregels waar werknemers zich aan dienen te houden. In geval van een 

vermoeden dat de gedragsregels niet nageleefd worden, is onderzoek vereist als basis voor 

een te nemen arbeidsrechtelijke beslissing. Bij de historische feitenvaststelling wordt 

gerechercheerd en worden bedrijfsbestanden geraadpleegd. Daarbij kunnen de rechten en 

vrijheden van de medewerker in het geding komen. Indien deze verwerkingsgrondslag van 

toepassing is dient daarom telkens een afweging van belangen plaats te vinden.   

  

Beveiligingsplicht 

Artikel 32 AVG bepaalt dat de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende 

technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd 

beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij houdt de verantwoordelijke rekening met de 

beschikbare technologie en de uitvoeringskosten en met de aard, context, omvang en 

doeleinden van de verwerking. Technische maatregelen zijn de logistieke en fysieke 

maatregelen in en rondom de informatiesystemen (zoals toegangscontroles, vastlegging van 

gebruik en back up). Organisatorische maatregelen zijn maatregelen voor de inrichting van de 

organisatie en voor het verwerken van persoonsgegevens (zoals de al dan niet toekenning van 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden).  

Organisatorische voorzieningen hebben met name betrekking op functiescheiding. Het is 

bijvoorbeeld ongewenst dat dezelfde persoon binnen de afdeling gegevensbeheer 

geautoriseerd is om zowel in te voeren, te muteren als te verwijderen. Zo is gewenst dat de 

gebruikersorganisatie (raadplegen) gescheiden georganiseerd is van de 

automatiseringsorganisatie. Met behulp van user-id's en passwords kan worden voorkomen 

dat onbevoegden toegang krijgen tot het systeem. 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat, naarmate de aard van de gegevens een 

gevoeliger karakter heeft of wanneer het lekken een grotere bedreiging van de privacy 

betekent, zwaardere eisen worden gesteld aan de beveiliging. Leidraad voor de beveiliging 

van persoonsgegevens zijn de richtsnoeren “Beveiliging van Persoonsgegevens” van  de 

Autoriteit Persoonsgegevens en de best practice ISO 27002. 

 

Artikel 33 en 34 AVG bevatten bepalingen over het melden van datalekken. De Autoriteit 
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Persoonsgegevens heeft beleidsregels opgesteld over deze meldplicht. Hier worden ook 

verschillende voorbeelden genoemd. In feite gaat het in de AVG om twee verschillende 

meldplichten: er is een meldplicht aan de toezichthoudende autoriteit en een meldplicht aan 

degene op wiens persoonsgegevens een inbreuk is gemaakt.  

 

Artikel 33 AVG ziet op de melding van het datalek aan de toezichthoudende autoriteit. Het 

eerste lid omschrijft de meldplicht nader. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens moet 

altijd gemeld worden, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico 

inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. De melding dient uiterlijk 72 

uur nadat de verwerkingsverantwoordelijke er kennis van heeft genomen plaats te vinden. Het 

tweede, derde en vierde lid bevatten nadere vereisten aan de melding. Het vijfde lid bevat de 

verplichting tot documentatie van het datalek door de verwerkingsverantwoordelijke zelf. 

 

Artikel 34 AVG bevat de verplichting om inbreuken te melden aan de betrokkene 

zelf. Op grond van het eerste lid dient de melding onverwijld te geschieden. Het tweede lid 

stelt nadere inhoudelijke eisen aan de mededeling. Het derde lid bevat de uitzonderingen op 

het eerste lid. Een melding is niet vereist wanneer de gegevens versleuteld zijn of op een 

andere wijze onbegrijpelijk zijn gemaakt, de verantwoordelijke achteraf maatregelen heeft 

genomen om het hoge risico voor de rechten en vrijheden van betrokkenen zich waarschijnlijk 

niet meer zal voordoen, wanneer het groot aantal betrokken gevallen betreft, waardoor de 

melding onevenredig veel moeite zou kosten en waarbij een openbare mededeling kan 

volstaan, of wanneer melding afbreuk zou doen aan een zwaarwegend belang. 

De melding stelt betrokkene in staat de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Een datalek 

wordt geacht negatieve gevolgen voor betrokkene te hebben wanneer die inbreuk kan leiden 

tot aantasting van diens reputatie. De kennisgeving dient de aard van het datalek te vermelden 

alsmede aanbevelingen hoe betrokkene mogelijke negatieve gevolgen kan beperken.  

 

Transparantie 

Een belangrijk adagium van de AVG is transparantie. Iemand kan van zijn rechten (inzage, 

rectificatie, verwijdering en afscherming) slechts gebruik maken indien hij op de hoogte is 

van het feit dat over hem gegevens worden verwerkt.  

 

Art. 13 AVG schrijft voor dat bepaalde mededelingen moeten worden gedaan aan iemand die 

zelf gegevens heeft verstrekt die worden vastgelegd. Dit artikel is met name van belang als 

iemand middels een verstrekte badje toegang krijgt tot gebouwen en als iemand toegang krijgt 

tot systemen middels een user-id en wachtwoord. De gegevens die worden vastgelegd zijn 

immers van immers betrokkene afkomstig zodra hij/zij aanlogt of zijn/haar pas aanbiedt. 

 

Welke informatie moet verstrekt worden? De AVG noemt: 

 

- de identiteit en de contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijk 

- de contactgegevens van de FG (indien aanwezig) 

- de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld 

- de ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens 

- de rechtsgrondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens en een toelichting 

daarop, alsmede 

- facultatief de bewaartermijn van de gegevens. 

 

In bedrijven kan de ondernemer nieuwe vormen van gegevensverwerking (bijvoorbeeld een 

toegangsregistratiesysteem of de eerder genoemde digitale telefooncentrale) kenbaar maken 
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via een personeelsblad, een e-mailbericht of een salarisslip. Aan nieuwe medewerkers wordt 

de informatie bij indiensttreding verstrekt, bijvoorbeeld door de overhandiging van de 

personeelsgids. De verantwoordelijke is verplicht nadere inlichtingen over de aard van de 

gegevens en het gebruik daarvan te verstrekken indien een betrokkene dat wil. Voor camera-

toezicht is het voldoende dat de camera's duidelijk zichtbaar zijn of dat een overduidelijke 

aankondiging gedaan wordt dat camera's geplaatst zijn. Aanvullend daarop kan de in art. 13 

AVG bedoelde informatie worden gepresenteerd op de website van de 

verwerkingsverantwoordelijke (art. 12 lid 1 AVG). Indien iemand op de hoogte is van de 

aanwezigheid van camera's heeft hij in beginsel de mogelijkheid zich aan het cameratoezicht 

te onttrekken. Als iemand dat niet doet kan gesteld worden dat hij zijn persoonsgegevens 

bewust ter beschikking heeft gesteld (aldus de Memorie van Toelichting bij de de eerdere Wet 

bescherming persoonsgegevens op blz. 156).  

 

Iemand die op de hoogte wordt gesteld van de verwerking van zijn persoonsgegevens kan 

daartegen bezwaar maken. Bezwaar aantekenen leidt tot een hernieuwde afweging van de 

verwerkingsverantwoordelijke of het verwerken van de persoonsgegevens van de betrokkene 

wel echt noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Voor het maken van bezwaar zijn 

geen vormvoorschriften gegeven. Dat betekent dat hij zowel mondeling als schriftelijk zijn 

bezwaren kenbaar kan maken. Het heroverwegingsbesluit moet binnen vier weken genomen 

worden 

 

Wet op de ondernemingsraden (WOR) 

Op de werkplek moet behalve met de AVG ook rekening worden gehouden met de algemene 

normstelling van het goed werkgeverschap (7:611 Burgerlijk Wetboek en met de Wet op de 

ondernemingsraden (WOR). In artikel 27 van de WOR is bepaald dat de ondernemingsraad 

het instemmingsrecht heeft voor voorgenomen besluiten “tot vaststelling, wijziging of 

intrekking van regelingen inzake technologische voorzieningen als deze gericht zijn op of 

geschikt zijn voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de 

in de onderneming werkzame personen”. Dit instemmingsrecht is dus van toepassing op een 

toegangsbeheersingssysteem. Voor een toegangsbeheersingssysteem moet een afweging 

worden gemaakt tussen het bedrijfsbelang en de belangen van werknemers, waaronder de 

bescherming van de privacy. In het overleg met de ondernemingsraad kunnen afspraken 

worden gemaakt die worden vastgelegd in een reglement. Het reglement kan betrekking 

hebben op de noodzaak en het doel van het toegangsbeheersingssysteem, de ontvangers van 

de gegevens, de bewaarduur, de maatregelen die moeten worden genomen ter voorkoming 

van oneigenlijk gebruik van gegevens, geheimhouding, de wijze waarop het personeel 

geïnformeerd wordt over het systeem en de controle op de juiste toepassing van de bepalingen 

van het reglement. Voor ondernemingen die niet ondernemingsraadplichtig zijn (minder dan 

50 medewerkers) is op basis van wat oudere jurisprudentie (Rechtbank Roermond, 12 

september 1985, KG 1985, 299) verdedigbaar dat overleg gevoerd wordt met een 

personeelsvertegenwoordiging als uitvloeisel van het “goed werkgeverschap”. Als wordt 

gekozen voor een reglement kan dit tevens de basis vormen voor de aanmelding van het 

toegangsbeheersingssysteem bij de Autoriteit Persoonsgegevens (mits voor een bewaarduur 

wordt gekozen van meer dan zes maanden). Door het reglement te publiceren op het intranet 

van de onderneming wordt tevens voldaan aan het principe van de transparantie. 

 

Resumé stappen AVG en WOR 

Tot besluit van deze bijdrage worden de stappen aangegeven die bedrijven en instellingen 

kunnen doorlopen om normconform te handelen met de invoering van een 

toegangsbeheersingssysteem. Het is van belang dat de bedrijfsrecherche bij deze stappen 
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betrokken wordt. Zo dient zij alert te zijn dat zij als ontvanger van de gegevens wordt 

genoemd. Voorts is van belang dat gegevens zo lang bewaard worden als redelijkerwijs nodig 

is in verband met het doen van onderzoeken naar onregelmatigheden binnen ondernemingen. 

1. Vaststellen wat de doelen zijn van het toegangsbeheersingssysteem.  

2. Separaat) moet worden overlegd met de ondernemingsraad. De basis voor dat overleg is de 

vaststelling dat het toegangsbeheersingssysteem een maatregel is die noodzakelijk is in het 

belang van de orde van de orderneming (ex artikel 7:660 Burgerlijk Wetboek). 

3. Bedrijven dienen indien nodig (mede op basis van het overleg met de ondernemingsraad) 

regels op te stellen voor de medewerkers. 
 

De regels alsmede het feit dat hun gegevens worden vastgelegd moet bekend worden gemaakt 

aan de in de onderneming werkzame personen 


