
 

 
 

Toelichting op nieuwe werkwijze voor registreren van Externen bij KPN 

 

Achtergrond 

 

KPN gelooft in het leveren van veilige producten en diensten voor iedereen en hecht veel waarde 

aan de privacy van haar klanten. Daarom zijn (informatie)beveiliging, bedrijfscontinuïteit en 

privacy niet vrijblijvend en moet er altijd een basisset van beveiligings-, continuïteits- en 

privacymaatregelen aanwezig zijn, ongeacht producten, platformen, partijen of processen. 

 

Tienduizenden personen over de hele wereld zijn in dienst van KPN of voeren werk voor of 

namens KPN uit. Een deel daarvan heeft voor de uitvoering van het werk toegang nodig tot de 

panden en/of systemen van KPN.  

 

Voor deze personen geldt een registratieplicht, die zijn oorsprong vindt in de KPN Security Policy 

en Nederlandse wetgeving (o.a. Wet op identificatieplicht, en fiscale wetgeving inzake inleen- en 

ketenaansprakelijkheid).   

 

Persoon en arbeidsrelatie(s) 

Voor een persoon die bij KPN toegang nodig heeft tot panden- en/of systemen legt KPN 

persoonsgegevens vast in de KPN HR-systemen. KPN maakt hiervoor gebruik van de template 

die door de belastingdienst is opgesteld, het Voorbeeld Vastlegging Persoonsgegevens en heeft 

dit vastgelegd in haar Privacy Statement.  

 

Door de exacte persoonsgegevens te valideren en registreren creëert KPN een overzicht van 

unieke personen die bij, voor of namens KPN werken en toegang nodig hebben tot onze panden 

en/of systemen. Vervolgens kan KPN vaststellen of de persoon nieuw is, momenteel al bij KPN 

werkt of in het verleden bij KPN gewerkt heeft.  

 

Vervolgens wordt de arbeidsrelatie vastgelegd. In de arbeidsrelatie staan de 

dienstverband/opdrachtgegevens: 

• Contractpartij (in dienst van KPN of naam van de leverancier) 

• Dienstverbandtype (in dienst van KPN, in dienst van leverancier, ZZP-er via leverancier, 

etc) 

• Soort werk 

• Start- en einddatum 

 

Vervolgens kan voor arbeidsrelatie de benodigde autorisaties en middelen bepaald worden: 

• KPN toegang- & identificatiepas 

• Digitale werkplek 

• Toegang tot IT-systemen 

• Toegang tot fysieke ruimtes 

 

Een uniek persoon kan één of meerdere arbeidsrelaties hebben, in het heden of verleden. 

 

Wat doet KPN met deze informatie? 

Met deze informatie doet KPN het volgende: 

• Communiceren met persoon en/of leverancier over het contract en het werk 

• Tijdig aan- en afmelden van personen en arbeidsrelatie 

https://ciso-ksp.kpnnet.org/
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/voorbeeld_vastlegging_persoonsgegevens_al561z4fol.pdf
https://jobs.kpn.com/nl/privacy/


 

 
 

• Verstrekken en/of toesturen van (op naam gestelde) accountgegevens en/of 

bedrijfsmiddelen  

• Toekennen en intrekken van autorisaties 

• Voldoen aan de wettelijke registratie- en rapportageplicht 

• Voldoen aan de wettelijke en interne identificatie eisen 

• Zekerstellen dat er geen ongewenste c.q. kwaadwillende personen in de beveiligde KPN 

panden en/of systemen komen 

• Zekerstellen dat unieke personen in één of meerdere arbeidsrelaties geen rollen of 

rechten hebben die niet gecombineerd mogen worden, ter voorkoming van fraude en/of 

belangenverstrengeling. 

• Uitvoeren van interne en externe verplichte controles, zoals 

o Naleving van werktijden in één of meerdere arbeidsrelaties 

o Controle op ongewenste personen of leveranciers 

o Strijdigheid met vertrekregelingen 

o Tijdige uitdienstmeldingen 

o Inleners- en ketenaansprakelijkheid 

o Uitvoeren van beheersmaatregelen ter voorkoming van ongewenste 

dienstverbanden (o.a. Wet DBA) 

 

Waarom word ik gevraagd deze gegevens in te voeren? 

KPN wil persoonsgegevens zo vertrouwelijk mogelijk behandelen en door zo min mogelijk handen 

laten gaan. Ook willen we dat ze informatie juist en gevalideerd is. Door de persoon of 

opdrachtgever de gegevens direct in de KPN bronsystemen in te laten voeren voorkomen we 

ongewenste overdracht via e-mail of post tussen meerdere personen. Zo kunnen we ook 

garanderen dat de informatie na verwerking niet achterblijft, bijvoorbeeld in de mailbox van de 

verzender of ontvanger. Daar waar we met de KPN Onboarding app werken, hoeft de persoon of 

leverancier belangrijke gegevens niet eens meer zelf in te voeren: die worden direct van het ID-

bewijs overgenomen en in de app aangevuld. Dat zijn daarmee de exacte gevalideerde gegevens 

uit het ID-bewijs en biedt extra bescherming tegen menselijke invoerfouten. 

 

Welke gegevens legt KPN vast? 

KPN legt zo min mogelijk gegevens vast. Het wettelijk kader voor de persoons- en 

leveranciersgegevens, wordt geboden door het Voorbeeld Vastlegging Persoonsgegevens. De 

daadwerkelijke gegevens zijn afhankelijk van de arbeidsrelatie en type werk. Op moment van 

schrijven registreert KPN, in tegenstelling tot de verplichting in het Voorbeeld géén BSN-nummer 

van Externe Medewerkers. Ook bieden we leveranciers de mogelijkheid om het bedrijfsadres in te 

voeren in plaats van het in het Voorbeeld verplichte privéadres. Leverancier is dan zelf 

verantwoordelijk om de KPN Bedrijfsmiddelen aan de externe medewerker te verstrekken.  
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