MVRO ID Control
MVRO werkt met het toegangsmanagement systeem ‘MVRO ID Control’ , omdat MVRO
vanuit de Nederlandse wetgeving verplicht is zich te houden aan de Wet vreemdelingen
arbeid, de Wet ketenaansprakelijkheid, maar ook aan de AVG-wetgeving.
Werkwijze
Elke onderaannemer die werkt op MVRO projecten heeft een account nodig om online te
kunnen inloggen op het online portal voor MVRO ID Control (portal.mvro.com). De directe
opdrachtgever van de onderaannemer zorgt voor de inloggegevens (de eerste registratie
wordt daarmee dus door MVRO uitgevoerd). Opdrachtgevers kunnen alle werknemers van
hun onderaannemers in de keten zien en zijn verantwoordelijk voor alle verder in te huren
onder- onderaannemers. In verband met de AVG-wetgeving (Wet Privacy
Persoonsgegevens), zijn ID documenten niet zichtbaar. Alle pasjes worden geprint via het
online portal. Daarnaast dient elke onderaannemer een verwerkersovereenkomst af te sluiten
met MVRO t.b.v. het gebruik van het toegangsmanagementsysteem.
De onderaannemer dient alle identiteitsbewijzen d.m.v. een blauwe lamp te controleren op
echtheid, de overige controles, zoals kleuren, inkt en echtheidsformules gaat via Datachecker
(www.datachecker.nl). Alle identiteitsbewijzen dienen in kleur gescand te worden en
minimaal 300 DPI te zijn (standaard scanners voldoen aan deze eis). Identiteitsbewijzen met
het zogenaamde creditcardmodel moeten zowel aan de voor- als achterkant gescand worden
(beiden kanten bevatten data die gecontroleerd worden). Een rijbewijs is geen
identiteitsbewijs.
Indien foutief gescand volgt automatisch een bericht. Het is niet toegestaan om nummers op
het ID bewijs zoals BSN of ID nummer onleesbaar te maken. Wel is het toegestaan om
transparant “kopie” over het document te plaatsen.
Ingezonden identiteitsbewijzen worden direct na het uitvoeren van de check door
Datachecker verwijderd. Alleen de gegevens die nodig zijn, worden via een beveiligde
verbinding teruggestuurd naar het online portal.
Als een identiteitsbewijs afgekeurd is door Datachecker, staat de melding met de reden
binnen enkele minuten online, er kan dan direct een nieuwe scan ge-upload worden. Zodra
alle documenten zijn goedgekeurd, kan er gelijk een pas aangevraagd worden.
Er kan op persoonsnaam of naam onderaannemer gezocht worden in het systeem.
Op de bouwlocaties mogen alleen werknemers met een geldig pasje werkzaamheden
uitvoeren. De onderaannemer is hier verantwoordelijk voor. Pasjes dienen zichtbaar
gedragen te worden. Indien bij controle blijkt dat een werknemer geen pasje bij zich heeft,
zal deze verzocht worden de bouwlocatie te verlaten en is de onderaannemer
verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken deadlines. Alle goedgekeurde
identiteitsbewijzen zijn gegarandeerd boete vrij van de arbeidsinspectie. ‘Look a likes’ vallen
hier niet onder.
De kosten zijn €15,- per pas, voor de gegevenscontrole en het afdrukken van de pas.
Facturatie gebeurt door MVRO naar haar opdrachtnemer. Opdrachtnemer is
verantwoordelijk voor de kosten van alle dieperliggende opdrachtnemers in de keten.
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Wet- en regelgeving
Het toegangsmanagement systeem van MVRO voldoet aan de gestelde wet- en regelgeving
die gelden voor het gebruiken van privacy- en persoonsgegevens voor het verrichten van
arbeid.
Hoe in gang te zetten
Het verkrijgen van inloggegevens voor het online portaal gebeurt richting opdrachtnemer na
contracteren door MVRO. Hiervoor dient de opdrachtnemer de verwerkersovereenkomst
getekend retour te sturen aan MVRO. Aan uw eigen onderaannemers kunt u zelf inlog
gegevens verstrekken via de website, door deze onderaannemer aan te maken als nieuwe
organisatie.
Informatie
Zijn er nog vragen omtrent het gebruik van MVRO ID Control, dan kunt contact opnemen
via idcontrol@mvro.nl
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