
 

 

Mr. F.B.M. Olijslager 

 

Zijn foto’s op de toegangsbadge toegestaan?  
 

Op de toegangsbadge wordt vaak een afbeelding geplaatst van de badgehouder. Mag 

hiervoor een portretfotobestand van pashouders worden aangelegd?  De foto op de 

badge is een handig hulpmiddel voor de beveiliging om te verifiëren of degene die het 

pand betreedt de rechtmatige pashouder is of een ander die pas bezit, maar niet bevoegd 

is om het pand te betreden. Ook voor het op afstand openen van een poort of een deur 

kan een portretfotobestand handig zijn. Zo kan de beveiliging op afstand verifiëren of  

degene die voor de camera staat bevoegd is een pand te betreden, voordat een poort of 

toegangsdeur op afstand wordt vrij geven. In dit artikel wordt de behoefte van de 

praktijk getoetst aan de AVG.  

 

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, al dan niet voorzien van een foto van de 

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

elektronische verificatie plaats en ontgrendelt een deur of draait een tourniquet. 
Voor de zuiver elektronische toegangsverlening is een foto op een toegangspas niet vereist. 
De foto op de pas is wel vereist als naast of in plaats van een elektronische controle ook een 

fysieke controle plaatsvindt door een beveiliger (al dan niet remote met cameraverificatie). 

 
Verwerken van bijzondere persoonsgegevens gegevens 
Een portretfoto waar iemand herkenbaar op staat, is een persoonsgegeven. 

Foto's van personen mogen uitsluitend worden "verwerkt" (lees: gemaakt, opgeslagen worden 

in een portretfotobestand, afgedrukt worden op een badge en op afstand bekeken worden door 

de beveiliging) als hiervoor een wettelijke grondslag is.  Een foto bevat ras en/of etnische 

kenmerken (zoals het kleurtje van de huid) en soms gezondheidsgegevens (zoals een bril) en 

dit zijn "bijzonder persoonsgegevens" als bedoeld in de AVG. Deze bijzondere 

persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als de AVG dat toestaat. 

 

In artikel 25 Uitvoeringswet AVG is dit geregeld voor etnische gegevens. Het  verbod om 

persoonsgegevens te verwerken waaruit ras of etnische afkomst blijkt is niet van toepassing, 

indien de verwerking geschiedt met het oog op de identificatie van de betrokkene, en slechts 

voor zover de verwerking voor dat doel onvermijdelijk is. Het lijkt daarmee of de lucht 

geklaard is. De AVG vergt echter meer…. 

 
Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens  

Naast de wettelijke titel voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is ook een 

verwerkingsgrondslag nodig (art. 6 lid 1 AVG). De verwerkingsgrond van artikel 6 lid 1 

onder b (noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst) of 6 lid 1 onder f (afweging 

van belangen) kan niet worden toegepast voor bijzondere persoonsgegevens. De meest voor 

de hand liggende en ook enige mogelijkheid (omdat sprake is van bijzondere 

persoonsgegevens) is de "toestemming" van de medewerker. Die toestemming kan niet door 

de werkgever worden afgedwongen van de werknemer (wel van contractors en 



personeel van derden). Toestemming impliceert een vrije keuze en die is niet aanwezig in 

arbeidsverhoudingen. Bovendien kan toestemming altijd worden ingetrokken (intrekking van 

toestemming maakt eerdere verwerking van persoonsgegevens niet ongedaan.). 

 
Biedt het Burgerlijk wetboek soelaas? 

Een werkgever mag eenzijdig voorschriften geven in het belang van de orde (art. 6:660 BW, 

lees veiligheid op de werkplek) en ook de werknemer heeft een eigen verantwoordelijkheid 

voor veiligheid op het werk in het kader van het “goed werknemerschap”. Het BW kan de 

AVG echter niet opzij zetten door van de werknemers eenzijdig te eisen zij van zichzelf een 

foto laten maken dat wordt opgenomen in een portretfotobestand. 

Dit mag ook niet met instemming van de ondernemingsraad. De OR heeft het 

instemmingsrecht (art. 27 k en l WOR) voor het verwerken van persoonsgegevens van 

werknemers. Voor het doel "veiligheid" (lees verificatie van bevoegden door beveiligers) kan 

de OR (met de bestuurder) van mening zijn dat de foto van medewerkers nodig is om hen wel 

of niet toegang te verlenen. Helaas kan ook dit de AVG-beperking niet opzij zetten. 

 

Op basis van artikel 6:660 BW is verdedigbaar dat een 

werkgever zijn personeel wel kan opdragen dat zij een foto van 

zichzelf door een fotograaf laten maken, dat vervolgens direct 

op de badge wordt gezet. Nadat de badge vervaardigd is moet de 

foto van de medewerker worden verwijderd van het fototoestel 

en uit de badgeapplicatie. Het gevolg van deze manier van 

handelen is dat er geen reproduceerbaar beeldmateriaal is. De 

enige die over de gemaakte foto beschikt is de medewerker die 

immers zelf de badge draagt. 

 
Conclusie 

De meeste medewerkers snappen de noodzaak wel van het plaatsen van hun foto op de 

toegangspas en zijn ook bereid daaraan medewerking te verlenen. Op basis van het 

beginsel van privacy by design is verdedigbaar dat medewerkers  gevraagd worden toe te 

staan dat van hen een foto wordt gemaakt dat direct op een badge gezet wordt, met de 

opmerking dat de foto niet wordt opgenomen in een portretfotobestand. Is de medewerker zijn 

badge kwijt dat moet een nieuwe foto en een nieuwe badge gemaakt worden. Kostbaar en 

onhandig? Ja,in zoverre staat de AVG voor Allemaal Veel Gedoe. 

 

Daar deze manier van handelen vullen werkgever en werknemer hun verantwoordelijkheid 

voor veiligheid in en werken volledig in de geest van de AVG.  
 

 


