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CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN 

Aanpassingsrapport NEN 4400-2:2017 datum: 20 juni 2019 

 nummer: 2019-254-2 

 

Onderwerp: 4.2.2.2 Specifieke eisen te stellen aan de personeelsadministratie van 

ondernemingen die de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laten verrichten 

Situatieschets 

Met de stappen die zijn gezet inzake digitalisering en automatisering in de afgelopen jaren, 

is gebleken dat de normeisen onder paragraaf 4.2.2.2 niet meer volledig aansluiten bij de 

huidige werkwijze van ondernemingen. De betreffende normeisen worden daarom 

aangepast zonder daarmee afbreuk te doen aan het doel van de normeisen. 

 

Aanpassing 

4.2.2.2 Specifieke eisen te stellen aan de personeelsadministratie van ondernemingen die 

de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laten verrichten. 

 

(..) 

1) Ondernemingen die de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laten verrichten 
omdat zij niet in de gelegenheid zijn dit zelf te doen, moeten aan iedere derde 
contractueel een aantal specifieke eisen stellen dit contractueel vastleggen met de 
derde: 

1) In dit contract dient minimaal te zijn vastgelegd dat: 

a) De derde moet bewerkstelligen dat de onderneming waarvoor hij de feitelijke 
identiteitsvaststelling doet een goed leesbare kopie van het identificatiedocument 
van de medewerker krijgt en, indien van toepassing, van de werkvergunning 
verstrekt; 

b) De kopie van het identificatiedocument en, indien van toepassing, van de 
werkvergunning moet vergezeld gaan van De derde een getekende verklaring 
verstrekt waaruit blijkt dat en door wie de identiteit, ook op het aspect van 
persoonsverwisseling, is gecontroleerd. Deze verklaring moet ook door de 
desbetreffende in dienst tredende medewerker mede worden ondertekend. 

c) De derde moet toestaant dat de onderneming waarvoor hij de feitelijke 
identiteitsvaststelling verricht deze procedure steekproefsgewijze op locatie bij hem 
controleert. 

d) De derde moet toestaan dat ook de inspectie-instelling van de onderneming 
waarvoor hij de feitelijke identiteitsvaststelling verricht deze procedure 
steekproefsgewijze op locatie bij hem controleert. 

e) De derde, moet, indien hij zelf de verlofregistratie bijhoudt, ervoor zorgten dat deze 
ook toegankelijk is voor de onderneming waarvoor hij de feitelijke 
identiteitsvaststelling verricht en voor haar inspectie-instelling. 
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2) De onderneming die de feitelijke identiteitsvaststelling door de derde laat verrichten 
moet ook zelf een gedegen controle uitvoeren op de kopieën van de 
identificatiedocumenten en, indien van toepassing op de werkvergunningen. 

3) De onderneming die de feitelijke identiteitsvaststelling door de derde laat verrichten, 
moet naleving van de procedure van identiteitscontrole door de derde 
steekproefsgewijze controleren. 

 

 

2) De onderneming die de feitelijke identiteitsvaststelling door een derde laat verrichten, 

aantoonbaar de verklaring beschreven in 4.2.2.2.1 b) in de personeelsadministratie heeft 

opgenomen.  

 

(..) 

 

 

 

 

Ingangsdatum 1 augustus 2019 

Major / minor 4.2.2.2.1 blijft major en 4.2.2.2.2 

wordt een minor 

Onderdeel verkorte inspectie nee 

Harmonisatieoverleg 18-06-2019 

Validatie Nee 

 

 

 

 


