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Privacyverklaring bouwplaatsregistratie
Meer informatie over het bewaren en opslaan van 
 gegevens vind je in de Heijmans privacy verklaring 
bouwplaatsregistratie op www.heijmans.nl/ProjectID

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over bouwplaatsregistratie op 
www.heijmans.nl/ProjectID

Contact
Voor overige vragen kun je contact opnemen 
met de Project ID support organisatie van Heijmans via:
Telefoon (088) 433 50 55
ProjectIDsupport@heijmans.nl



Eenvoudig, eerlijk en veilig

Wetgeving verplicht Heijmans om veilig 
en op een juiste manier met bedrijfs- en 
 persoonsgegevens om te gaan. Zo ook op 
alle bouwplaatsen waarvan Heijmans de 
hoofdaannemer is. Per medio oktober 2019 
melden we daarom vóór de start van 
de werkzaam heden bedrijven en personen 
eenmalig aan via Heijmans Project ID 
bouwplaatsregistratie. 

Welke gegevens verzamelt Heijmans 
voor bouwplaatsregistratie?
Bij het verrichten van arbeid op een 
bouwplaats vraagt Heijmans bedrijfs- 
en persoonsgegevens op. Algemene 
bedrijfsge gevens, zoals het KvK-nummer, 
de bedrijfsnaam en de VCA-status van 
het bedrijf, slaan we (centraal) op. Ook 
een e-mailadres en telefoonnummer van 
de contactpersoon voor Heijmans slaan 
we op. Zulke gegevens vragen we aan alle 
onderaan nemers, leveranciers en zzp’ers 
die WKA- plichtig zijn op een Heijmans 
bouwplaats. 

Ook vragen we persoonsgegevens van 
elke persoon die arbeid verricht, zoals 
een naam, bsn, geboortedatum en 
contactge gevens. Bij de eerste toetreding 
tot een bouwplaats dienen alle personen 
zich te identificeren met een paspoort of 
ID-bewijs. In sommige gevallen toetsen 
we de echtheid van dit document met een 
scanner. Deze scanner slaat géén ge-
gevens op.

Heijmans gaat zorgvuldig met 
gegevens om
Heijmans Project ID gebruikt alléén de 
strikt noodzakelijke gegevens. We werken 
er op Heijmans bouwplaatsen op dezelfde 
manier mee. Zo werken we eenvoudig, 
 eerlijk en veilig met bedrijfs- en persoons-
gegevens. 

ProjectBox
Heijmans maakt gebruik van software-
programma ProjectBox. Dit is een totaal-
oplossing voor bouwplaatsregistratie, 
projectspecifieke veiligheidsinstructies en 
toegang. ProjectBox legt alléén de strikt 
noodzakelijke bedrijfs- en persoonsgege-
vens voor bouwplaatsregistratie vast. Met 
deze software wordt de foutgevoeligheid 
en aansprakelijkheid geminimaliseerd en 
voldoet Heijmans aan de wettelijke eisen 
zoals de WKA, WAV en de inlenersaan-
sprakelijkheid uit de Wet DBA.

Heijmans beveiligt de gegevens
Heijmans is verantwoordelijk voor de juis-
te beveiliging van deze gegevens. Gevoeli-
ge informatie slaan we versleuteld op. 
Ook geldt er ‘multi-factor authenticatie’ 
voor de ProjectBox-accounts die met per-
soonsgegevens werken en is er een strikt 
beleid om toegang te kunnen krijgen tot 
deze gegevens.

We delen gegevens nooit zomaar 
met anderen 
We vragen gegevens op vanwege de wet-
telijke eisen waar Heijmans als hoofd-
aannemer aan moet voldoen. We gebrui-
ken de verstrekte gegevens alleen voor 
de bouwplaats waarvoor de gegevens op-
gevraagd zijn. Als dezelfde gegevens ook 
nodig zijn voor een andere bouwplaats, 
verstuurt Heijmans een nieuwe uitnodi-
ging via de software. Tot slot deelt 
Heijmans verkregen gegevens alleen met 
wetsuitvoerende instanties wanneer die 
controles uitvoeren, zoals de Belasting-
dienst of de Inspectie SZW.

Gegevens worden automatisch verwijderd
Heijmans respecteert de AVG-richtlijnen 
van 25 mei 2018 ten aanzien van per-
soonsgegevens en bewaartermijnen. De 
wettelijke eisen waar bouwplaatsen in 
Nederland aan moeten voldoen, bepalen 
welke persoonsgegevens we vragen en 
hoe lang deze worden opgeslagen. Bij 
het verstrijken van de gestelde bewaar-
termijn worden gegevens automatisch 
uit het systeem verwijderd.

Gegevens-
registratie op 
de bouwplaats

Wat doet 
Heijmans 
met persoons- 
en bedrijfs-
gegevens?
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