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Door Frank Troost

Mr. F.P. (Frank) Troost is zelfstandig gevestigd onder 
de naam Troost Arbeidsrecht en is als juridisch advi-
seur, trainer en spreker werkzaam op het gebied van 
zowel de AVG als het arbeidsrecht. Als zodanig is hij 
onder meer werkzaam voor Fiscount Juristen B.V.

In dit dossier gaat Frank Troost in op de aspecten van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) die spelen op de werkvloer. De verschillende 
begrippen, grondslagen, beginselen, verplichtingen 
voor de werkgever, naleving en handhaving, rollen en 
verplichtingen als verantwoordelijke en verwerker, 
bewaren en beveiligen, de dagelijkse praktijk (waaron-
der het personeelsdossier), ziekteverzuim(dekking) en 
re-integratie komen in dit dossier aan de orde.   
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Edities SV-Dossier

In 2022 start Salaris Vanmorgen met een zestal 
inhoudelijke dossiers onder redactie van de hoofd-
redacteur Caroline Jansen. Deze dossiers geven een 
overzicht van de stand van zaken op een verdiepend 
niveau maar wel met de gebruikelijke praktische 
insteek die kenmerkend is voor SV en past bij de 
doelgroep.

1. Werkkostenregeling

2. Auto van de zaak

3. Fiets van de zaak

4. Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

5. Pensioenstelsel 2023

6. AVG, privacy en bewaartermijnen rond 
 personeelsdossier
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Inleiding

Hoewel de AVG in essentie niet eens zoveel nieuws 
bracht ten opzichte van de tot mei 2018 al bestaan-
de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is 
privacybescherming vandaag de dag niet meer weg 
te denken. Denk maar aan het delen van foto’s van 
voelbalwedstrijden of verenigingsuitjes op Facebook, 
of het regelmatige nieuws dat een hack of datalek 
heeft plaatsvonden bij een organisatie.
Ook in de werksituatie hebben we te maken met de 
AVG. 
Hieronder gaan we in op de diverse aspecten en di-
mensies die samenhangen met werkrelaties, met als 
doel om je in te lichten over wat je als werkgever of 
personeelsfunctionaris in bepaalde situaties wel mag 
of moet doen of juist moet nalaten.

1. Begrippen
In de AVG staan ‘persoonsgegevens‘ centraal: ‘alle in-
formatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon.’ Gegevens dus van en over (na-
tuurlijke) personen. En dus niet van of over bedrijven 
of instellingen als zodanig, wat je kunt samenvatten 
als bedrijfs- of organisatiegegevens.
De AVG reguleert vervolgens de ‘verwerking’ daar-
van: ‘een bewerking of een geheel van bewerkingen 
met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel 
van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken 
of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, ver-
strekken door middel van doorzending, verspreiden 
of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren 
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 
gegevens.’ 

Persoonsgegevens verwerken
In deze opsomming lezen we vormen en voorbeelden 
van verwerking. We gaan ervan uit dat eigenlijk alles 
wat een (rechts)persoon doet met iemands persoons-
gegevens, onder verwerken valt. Wellicht alleen niet 
het onthouden van bijvoorbeeld iemands naam of 
gezondheidssituatie in je hoofd.
Die geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon noemen we ‘betrokkene’: degene wiens 
persoonsgegevens het betreft. In het kader van dit 
dossier kun je hierbij met name denken aan de werk-
nemer of zzp’er.
De (rechts)persoon, overheidsinstantie, dienst of het 
orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de 
zogeheten verwerkingsverantwoordelijke noemt de 
AVG de ‘verwerker’. In de relatie tussen werkgever 
en werknemer denken we hierbij met name aan de 
HR-medewerker in de organisatie en de financieel 
administrateur en salarisadministrateur in loondienst 
van de werkgever.
En die ‘verwerkingsverantwoordelijke’ speelt een 
centrale rol in de AVG, want die (rechts)persoon ‘stelt, 
alleen of samen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van persoonsgegevens 
vast’. In dit verband moet je hierbij met name denken 
aan de werkgever, maar ook diens arbodienst, juri-
disch adviseur of pensioenverzekeraar kwalificeren 
als zodanig; hier komen we hierna op terug.
Dan kent de AVG nog de ‘ontvanger’: de (rechts)-
persoon, aan wie de persoonsgegevens worden ver-
strekt. En dat kan ook een ‘derde’ zijn: de (rechts)-
persoon ‘niet zijnde de betrokkene, noch de verwer-
kingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de 
personen die onder rechtstreeks gezag van de ver-
werkingsverantwoordelijke of de verwerker gemach-
tigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken’.
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Bijzondere persoonsgegevens
Vermelding verdienen verder nog de ‘bijzondere 
persoonsgegevens’: het persoonsgegeven dat als 
extra gevoelig wordt gekwalificeerd door de AVG. 
Denk hierbij in het kader van dit dossier aan iemands 
gezondheid, seksuele gerichtheid en genetische en 
biometrische gegevens. Ook iemands BSN wordt als 
bijzonder persoonsgegeven beschouwd. 
Volgens de AVG (art. 9) is verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens verboden, tenzij betrokkene bij-
voorbeeld ‘uitdrukkelijke toestemming’ heeft gegeven 
voor de verwerking ervan of bijvoorbeeld omdat de 
verwerking noodzakelijk is ‘met het oog op de uitvoe-
ring van verplichtingen en de uitoefening van speci-
fieke rechten van de verwerkingsverantwoordelijke of 
de betrokkene op het gebied van het arbeidsrecht en 
het socialezekerheids- en socialebeschermingsrecht’.

2.  Grondslagen: rechtmatige verwerking

Toestemming van betrokkenen geldt ook ten
aanzien van gewone persoonsgegevens en is een
grond die verwerking van persoonsgegevens rech
matig maakt, zegt art. 6 van de AVG. Voorbeelden
waarbij deze toestemming speelt, lees je hierna.
Andere gronden die - toegespitst op arbeidsrelaties
- de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig
maken, zijn:
 de noodzaak voor uitvoering van een overeen-

komst waarbij de betrokkene partij is, of om op 
verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een 
overeenkomst maatregelen te nemen. Denk hierbij 
aan het opstellen van een arbeidsovereenkomst, 
het uitbetalen door werkgever van loon of het op 
basis van de dienstverlenings- of uitvoeringsover-
eenkomst aanreiken van gegevens aan de arbo-
dienst of pensioenuitvoerder;

 de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting die rust op de verwerkingsverant-
woordelijke (zoals het moeten doen van loonaan-
gifte, het voeren van financiële administratie en 
salarisadministratie en het bewaren van de ID-be-
wijzen van het medewerkers);

 de noodzaak voor de behartiging van de gerecht-
vaardigde belangen van de verwerkingsverant-
woordelijke of van een derde,  zoals het aanleggen 
en bijhouden van een personeelsdossier door en 
bij de werkgever, bijvoorbeeld om een noodzakelijk 
ontslag te kunnen onderbouwen.

3. Beginselen
 
In art. 5 somt de AVG een aantal aan (de verwerking 
van) persoonsgegevens verbonden beginselen op.
Want de AVG bepaalt dat persoonsgegevens:
 worden verwerkt op een wijze die ‘ten aanzien van 

de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transpa-

rant is’: het beginsel van rechtmatigheid, behoor-
lijkheid en transparantie. Dit betekent onder 
meer dat de werkgever transparant is over wat hij 
doet met de persoonsgegevens van de medewer-
kers, zowel intern als extern, wat hij kan communi-
ceren in de arbeidsovereenkomst, het personeels-

 handboek of bedrijfsreglement;

 worden verzameld voor ‘welbepaalde, uitdrukkelijk 
omschreven en gerechtvaardigde doeleinden’ en 
‘mogen vervolgens niet verder op een met die doel-
einden onverenigbare wijze worden verwerkt’, ook 
wel samengevat als het beginsel van doelbinding; 

 zijn ‘toereikend, ter zake dienend en beperkt tot 
wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor 
zij worden verwerkt’ en ’ mogen vervolgens niet 
verder op een met die doeleinden onverenigbare 
wijze worden verwerkt’ (ook wel samengevat als 
‘minimale gegevensverwerking’); vertaald naar 
arbeidsrelaties deelt de werkgever persoonsge-
gevens bijvoorbeeld niet met marketingbureaus, 
alleen voor zover nodig met bijvoorbeeld relaties, 
en zoveel mogelijk geanonimiseerd of gepseudoni-
miseerd met bijvoorbeeld CBS of zijn accountant;

 zijn juist en worden zo nodig geactualiseerd; alle re-
delijke maatregelen moeten worden genomen om 
de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onver-
wijld te wissen of te rectificeren: het beginsel van 
juistheid;

 worden bewaard in een vorm die het mogelijk 
maakt de betrokkenen niet langer te identificeren 
dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsge-
gevens worden verwerkt noodzakelijk is;

 worden door het nemen van passende technische 
of organisatorische maatregelen op een dusdani-
ge manier verwerkt dat een passende beveiliging 
ervan gewaarborgd is, en dat de gegevens onder 
meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of on-
rechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk ver-
lies, vernietiging of beschadiging: het beginsel van 
integriteit en vertrouwelijkheid. In werkrelaties 
betekent dit bijvoorbeeld dat de HR-medewerkers 
personeelsdossiers afgeschermd lezen, bijwerken 
en (in bijvoorbeeld een af te sluiten kast maar liever 
nog uitsluitend en beveiligd online) bewaren, daar-
uit geen informatie delen met personen of partijen 
die daarmee niets van doen hebben, en er in alle 
opzichten zorgvuldig mee omspringen, ook en in 
het bijzonder als  bijvoorbeeld wordt gereisd.
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4.  Verplichtingen voor de werkgever

In arbeidsrelaties brengt de AVG voor werkgevers een 
aantal specifieke verplichtingen met zich mee.
Zo heeft de werkgever als verwerkingsverantwoorde-
lijke de plicht tot naleving van voornoemde principes, 
zegt art. 5 AVG, lid 8.
Afspraken met en informatie aan het personeel om-
trent de verwerking van hun persoonsgegevens moet 
de werkgever schriftelijk doen, bijvoorbeeld in de 
arbeidsovereenkomst of een privacy-protocol. Daarin 
omschrijft de werkgever hoe hij de persoonsgegevens 
gebruikt en bewaart en op welke grondslag(en), met 
toepassing van welke beginselen en met welke doel-
einden dat gebeurt.
Verder moet de werkgever zelf de interne vraagbaak 
zijn omtrent de toepassing van de AVG of daartoe een 
privacymedewerker te benoemen.
Bepaalde specifieke werkgevers zijn verplicht om een 
interne of externe zogenoemde Functionaris voor 
de Gegevensbescherming (FG) te benoemen, zoals 
overheidsinstanties en organisaties die uitsluitend of 
grootschalig de verwerking van bijzondere persoons-
gegevens als kernactiviteit hebben (zoals arbodien-
sten).
Verder moet de werkgever, omdat hij regelmatig en 
bovendien bijzondere persoonsgegevens verwerkt, 
een zogeheten register voor verwerkingsactivitei-
ten hebben en onderhouden. Daarin omschrijft hij op 
welke manier en in welke vormen persoonsgegevens 
worden verwerkt en bijvoorbeeld welke bewaarter-
mijn hij daarbij hanteert.

Datalek
Daarnaast verplicht de AVG de werkgever om, mede 
in verband met zijn meldplicht datalekken, een data-
lekkenregister te hebben. 
Van een datalek is sprake als er iets met een (set) per-
soonsgegeven(s) gebeurt dat in strijd met de AVG of 
de belangen van betrokken schaadt of kan schaden. 
Dat is of kan aan de orde zijn wanneer persoonsge-
gevens bij derden terecht (kunnen) komen bij bijvoor-
beeld verlies van een niet of onvoldoende USB-stick, 
telefoon of laptop met daarop (veel) persoonsgege-
vens of bij van een (onethische) hack in het computer-
systeem van de werkgever.

AVG-bewustzijn
Niet onbelangrijk en in die zin verplicht voor de werk-
gever is dan dus ook AVG-bewustzijn bij de medewer-
kers. Want bijvoorbeeld het in elk geval intern en zo 
nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melden 
van een datalek veronderstelt kennis bij de medewer-
kers van (omgaan met) persoonsgegevens en hoe en 
waar een melding te doen bij een incident, wat ook 
een onjuist verstuurde mail kan zijn, een mail met de 
verkeerde bijlage of het bedoeld of onbedoeld mee-
kijken van een onbevoegde collega op het computer-
scherm van de ziekteverzuimmedewerker.

5. Naleving en handhaving

Op naleving van deze en andere verplichtingen, voor-
schriften en beperkingen en ziet in Nederland de AP 
toe. Handhaving vindt soms spontaan plaats, maar in 
de praktijk vaker naar aanleiding van incidenten (zoals 
een datalek die al dan niet het nieuws haalt) of een mel-
ding van een betrokkene, die bij de AP aangeeft dat en 
hoe bijvoorbeeld een werkgever de AVG niet naleeft.
Na een incident of melding kan de AP vervolgens:
 een onderzoek instellen,
 afdwingen dat alsnog en aantoonbaar op binnen 

betrekkelijk korte termijn wordt voldaan aan de AVG 
(de zogenoemde last onder dwangsom, zoals aan 
UWV in 2020); en

 een verwerkingsverbod opleggen, zoals aan de Belas-
tingdienst in 2018 wegens het gebruik van het BSN in 
btw-nummers);

 een boete opleggen (van maximaal € 20 miljoen of 
4% van de wereldwijde jaaromzet), zoals aan Trans-
avia in november 2021 en een ander bedrijf in 2022 
wegens het verwerken van vingerafdrukken).

6.  Rollen en verplichtingen als verantwoor-
delijke en verwerker

Hierboven werd het al even aangestipt: bepaalde 
(rechts)personen hebben in de zin van de AVG ten 
aanzien van (de verwerking van) persoonsgegevens een 
bepaalde rol.

Verwerkingsverantwoordelijke
De belangrijkste rol is die van verwerkingsverantwoor-
delijke. In arbeidsrelaties hebben diverse (rechts)perso-
nen die rol, zoals:

de werkgever als (rechts)persoon zelf;
diens externe salarisadministrateur;
de arbodienst;
de pensioenuitvoerder;
de juridisch adviseur;
de persoon of organisatie die het 2e spoortraject 
oppakt bij langdurig ziekteverzuim.

In de rol van verwerkingsverantwoordelijke hebben 
deze (rechts)personen op basis van de AVG diverse 
taken en verantwoordelijkheden, zoals:

het doen van een melding aan de AP bij een datalek;
het opstellen en actueel houden van de registers van 
verwerkingsactiviteiten en van datalekken;
het nemen van passende technische en organisato-
rische maatregelen om te waarborgen; en te kunnen 
aantonen dat de verwerking in overeenstemming 
met de AVG wordt uitgevoerd.

Verwerker
Daarnaast kent de AVG de rol van verwerker, waarbij je 
bij arbeidsrelaties kunt denken aan:

de leverancier van de software voor de (financiële 
administratie en) salarisadministratie;
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de leverancier van het mailprogramma of het pensi-
oenportaal;
de leverancier van een app voor bijvoorbeeld ziek-
meldingen of de verlofadministratie;
de aanbieder van de portal met de arbodienst.

De rol van verwerker brengt vanuit de AVG minder 
verplichtingen mee, maar is bijvoorbeeld eveneens 
van belang bij een datalek of hack aan de kant van 
bijvoorbeeld verwerkers softwareleverancier.

Verwerkersovereenkomst
Tussen de verwerkingsverantwoordelijke en verwer-
ker moeten afspraken worden gemaakt en schriftelijk 
vastgelegd, met name over de beveiliging van per-
soonsgegevens en hoe wie moet handelen bij een 
datalek. Het geëigende middel daarvoor is de 
verwerkersovereenkomst, maar AVG-bepalingen in de 
Algemene Voorwaarden van de verwerkings-
verantwoordelijke zijn ook denkbaar.

7. Bewaren en beveiligen

Voor het bewaren en beveiligen zijn – ieder voor 
zichzelf - zowel verwerkingsverantwoordelijken als 
verwerkers verantwoordelijk.

Bewaartermijnen
Bij bewaren heeft de werkgever te maken met bewaar-
termijnen, waarbij het uitgangspunt is dat persoons-
gegevens zo kort mogelijk worden bewaard. De lengte 
daarvan is afhankelijk van de aard van de persoons-
gegevens, van de (specifieke) regelgeving omtrent de 
betreffende persoonsgegevens en/of van de vraag 
hoelang bewaren nodig is in verband met het doel. De 
specifieke bewaartermijn is dus niet altijd van te voren 
aan te geven. 
Zo mogen (en moeten) documenten en persoonsgege-
vens voor de Belastingdienst maximaal 7 jaar worden 
bewaard, zoals arbeidsovereenkomst(en), declaraties, 
doelgroepenverklaringen, loonstroken en jaaropga-
ven. Maar bijvoorbeeld het ID-bewijs mag maximaal 
5 jaar worden bewaard. En gegevens in verband met 
een potentiële of lopende juridische procedure en dan 
zolang als die procedure loopt of in verband met de 
afwikkeling ervan. 
Voor overige persoonsgegevens in verband met een 
dienstverband geldt in principe een bewaartermijn 
van 2 jaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan diploma’s, 
urenlijsten, de verlofurenadministratie, ziektever-
zuimdocumenten en verslagen van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken.
Alle genoemde termijnen starten na de uitdiensttre-
dingsdatum, maar soms ook al gedurende het loon-

dienstverband, zoals loonstroken daterend uit een 
periode van 7 jaar of langer geleden.

Veilig werken
In het kader van beveiliging moet de werkgever ook 
aandacht hebben voor het zowel intern als extern zo 
veel mogelijk werken met een portal of app (en bij 
voorkeur niet met postverzending), bijvoorbeeld waar 
het gaat om verstrekken van loonstroken (waarop 
immers ook het BSN als bijzonder persoonsgegeven) 
of informatie aan de arbodienst, of met zogeheten 
tweefactorauthenticatie.
Daarnaast (en zeker als gebruik van een portal of app 
niet tot de mogelijkheden behoort) is veilig mailen 
van belang, in het bijzonder met externe partijen, 
zoals een (juridisch) adviseur, een uitzendbureau of 
een bureau voor werving & selectie.

Beveiligingsmaatregelen
In het algemeen geldt moet bij het beveiligen van 
persoonsgegevens gedacht worden aan en gewerkt 
worden met:

technische maatregelen, zoals regelmatige vei-
ligheidsupdates en back-ups van het ict-systeem, 
webservers en clouddiensten achter een https-
webadres, printers met individuele toegangscode, 
een (sterk) wachtwoordbeleid en persoonlijke/indi-
vidueel (gehouden) inloggegevens);
organisatorische maatregelen, zoals de aanstel-
ling van een privacymedewerker, het creëren en 
actueel houden van datalekken-bewustzijn, het 
opstellen en communiceren van privacy- en infor-
matiebeveiligingsbeleid, het opstellen en bijhouden 
van registers voor verwerkingen en datalekken, en 
het (blijven) werken aan een overzicht van interne 
en externe partijen die van invloed (kunnen) zijn op 
de beveiliging;
‘state of the art’: die beveiligingsmaatregelen en 
voorzieningen moet de werkgever hanteren (en 
meer dan dat hoeft niet) die actueel bestaan en 
gangbaar en beschikbaar zijn.

8. De dagelijkse praktijk

In de verschillende fasen tussen in– en uitdienst-
treding wordt omgegaan met persoonsgegevens, 
waarbij in elke fase vanuit de AVG bezien bepaalde 
specifieke aandachtspunten bestaan.
Zo mag de werkgever of HR-functionaris in de fase 
van de werving & selectie persoonsgegevens van 
sollicitanten maximaal 4 weken bewaren en met 
schriftelijke toestemming van de sollicitant maximaal 
12 maanden (deze periode kan met steeds nieuwe 
toestemming voor dezelfde duur worden verlengd). 
Zonder toestemming een cv langer dan 4 weken in 
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portefeuille houden, is volgens de AVG dus niet toe-
gestaan.

Bij screening of keuringsonderzoeken van een nieu-
we medewerker moet de werkgever er op bedacht 
zijn dat hij bijvoorbeeld niet zelf concrete gegevens 
over de gezondheid mag en zal ontvangen, doch 
hooguit in algemene zin een terugkoppeling mag 
verwachten uit zulk onderzoek.
In bepaalde sectoren, zoals de kinderopvang, mag al-
leen worden gewerkt met een Verklaring omtrent ge-
drag (VOG). Vanwege de gevoelige informatie daarin 
en de impact voor betrokkene als dat document zelf 
of gegevens daaruit in handen komen van onbevoeg-
den, vraagt het ontvangen en het intern niet verder 
delen dan strikt noodzakelijk en bewaren ervan grote 
zorgvuldigheid.
Hetzelfde geldt ten aanzien van loonbeslag, waarmee 
werkgevers te maken kunnen hebben of krijgen. Het 
delen ervan, zowel intern als bijvoorbeeld met de 
salarisadministratie of een adviseur, moet bovendien 
zorgvuldig, minimalistisch en beveiligd gebeuren.
In arbeids-, uitzend-, stage- en vrijwilligerscon-
tracten mag op basis van de AVG het (bijzondere) 
persoonsgeven BSN niet worden opgenomen.

Personeelsdossier
De werkgever heeft een aantal verplichtingen en ver-
antwoordelijkheden ten aanzien van het personeels-
dossier want daarin zijn:

persoonsgegevens juist en nauwkeurig vastgelegd;
alleen persoonsgegevens opgenomen die ter zake 
doen; en
niet meer persoonsgegevens opgenomen dan 
strikt noodzakelijk.

Verder moeten werkgevers in het kader van perso-
neelsdossiers:

de schriftelijke toestemming van hun medewerkers 
bewaren en waar en zodra nodig actualiseren met 
een bijgewerkte toestemmingsverklaring;
medewerkers informeren over tenminste welke 
persoonsgegevens zij verzamelen, voor welke 
doeleinden en op basis van welke rechtsgrond, hoe 
vanzelfsprekend een en ander wellicht ook lijkt;
persoonsgegevens passend beveiligen, zodat die 
niet verloren (kunnen) raken of in verkeerde han-
den (kunnen) terechtkomen;
persoonsgegevens verwijderen of vernietigen 
zodra het bewaren ervan niet langer verplicht of 
noodzakelijk is;
medewerkers de mogelijkheid bieden hun gege-
vens in te zien - wat in principe voor het gehele 
personeelsdossier geldt - en eventueel ook te 
rectificeren, te beperken of te verwijderen;
medewerkers wijzen op het recht van bezwaar bij 

de verwerking van gegevens op grond van hun 
eventuele gerechtvaardigd belang daarbij;
medewerkers de mogelijkheid bieden hun recht op 
dataportabiliteit uit te oefenen, wat bijvoorbeeld 
aan de orde is bij wisseling van werkgever.

Cameragebruik
In sommige branches, zoals de bouw en de groot- en 
detailhandel, is intern en/of extern cameratoezicht 
of -bewaking niet ongebruikelijk. Dergelijk toezicht 
verbiedt de AVG alleen niet als de werkgever daarvoor 
een gerechtvaardigd belang heeft, het gebruik van 
camera’s onvermijdelijk is en indien betrokkenen en 
derden er bovendien tevoren over zijn geïnformeerd 
via bijvoorbeeld een bordje bij de buitendeur(en) 
of aan de gevel(s) en wat het personeel aangaat in 
een schriftelijke regeling. Werkgeversbelang kan 
bijvoorbeeld samenhangen met beveiliging van de 
(bedrijfs)eigendommen of de fysieke veiligheid van 
medewerkers en bezoekers. Opnames en beelden 
vanuit de camera’s mogen maximaal 4 weken worden 
bewaard, maar als bewaren niet nodig is, verdient dat 
vanuit de AVG de voorkeur. Ingeval van een incident,  
bijvoorbeeld diefstal door een medewerker en daarop 
volgend een ontslagprocedure, mogen de beelden 
langer worden bewaard, maar ook weer maximaal 
zolang als nodig is.
Het laatste geldt ook bij het opnemen van telefoon-
gesprekken. Dit is alleen toegestaan als er een recht-
vaardiging voor is, zoals verdenking van diefstal of 
fraude, en een minder ingrijpende methode niet het-
zelfde doel kan dienen. De opnames moeten zorgvul-
dig bewaard en zo snel mogelijk worden vernietigd.
In bepaalde branches en bedrijven, zoals de food-
sector, is tijds- en/of toegangscontrole aan de orde, 
waarover medewerkers tevoren schriftelijk moeten 
worden geïnformeerd en waarvoor medewerkers te-
voren ook expliciet schriftelijke toestemming moeten 
hebben gegeven, bijvoorbeeld door middel van een 
bepaling daarover in de arbeidsovereenkomst. Hierbij 
is bovendien zorgvuldig en veilig omgaan met en 
bewaren van persoonsgegevens aan de orde. Als de 
controle plaatsvindt aan de hand van vingerafdruk-
ken worden vanuit de AVG aan het verwerken ervan 
extra eisen gesteld, aangezien dat biometrische ofwel 
bijzondere persoonsgegevens betreft. 
Dit geldt ook bij andere vormen van personeelsvolg-
systemen, zoals de prikklok, een badge of een toe-
gangspasje. Als de toegang een externe medewerker 
betreft, zoals een uitzendkracht of zzp’er, moet met 
die persoon een verwerkersovereenkomst worden 
gesloten of een andere schriftelijke vastlegging van de 
afspraken over bijvoorbeeld bewaren en beveiligen 
van de geregistreerde persoonsgegevens.
Hetzelfde geldt bij de registratie van werk- en 
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rusttijden in bijvoorbeeld de transportsector, wat in 
principe gerechtvaardigd is, maar bijvoorbeeld even-
eens vraagt om zorgvuldig en met name niet langer 
dan nodig bewaren ervan.
Bij werkgevers kan kentekenregistratie van privé- 
en/of ter beschikking gestelde auto’s aan de orde 
zijn. Bijvoorbeeld in verband met geautomatiseerd 
toegang tot en verlaten van het met een slagboom 
afgesloten parkeerterrein. Daarbij heeft de werkgever 
in de zin van de AVG een gerechtvaardigd belang, 
maar hij moet daarbij wel de beginselen van minimale 
gegevensbescherming toe passen. Hetzelfde geldt ten 
aanzien van het gebruik van GPS in boardcomputers 
van (transport)voertuigen die medewerkers: de daar-
uit af te leiden gegevens mogen nergens anders voor 
worden verwerkt dan waarvoor ze zijn bedoeld, zoals 
ten behoeve van  controle van de Rijtijdenwet en 
facturering, en moeten niet langer dan nodig worden 
bewaard en vervolgens worden vernietigd. 
Soms kan de werkgever er goed aan doen om in het 
kader van de AVG geheimhoudingsverklaringen 
door (groepen) medewerkers te laten ondertekenen, 
bijvoorbeeld omdat zij bij hun werkzaamheden veel 
of zelfs alleen persoonsgegevens verwerken, zoals bij 
de klantenservice of in een callcentre. Om ongewenst 
delen daarvan door hen of de gevolgen daarvan, zoals 
negatieve publiciteit, te voorkomen.

Wel en wee werknemers
Een ander aspect van dat bewustzijn betreft het 
omgaan met wel en wee binnen het bedrijf. De AVG 
verbiedt het op onbevoegde plaatsen hanteren van 
privéadressenlijsten, het delen binnen de organisa-
tie van bijvoorbeeld de verjaardagen of jubilea van 
medewerkers, hoe gebruikelijk en wenselijk dat in 
het kader van meeleven en onderlinge betrokken-
heid ook is. AVG-technisch mag dat delen wel indien 
de medewerkers daarvoor schriftelijk toestemming 
hebben gegeven. Vaak wordt ook (de aard van) ziekte 
intern bekend gemaakt in het bedrijf of op de betref-
fende afdeling en dat verbiedt de AVG, ook omdat de 
werkgever er niet van uit mag gaan dat de medewer-
ker impliciet toestemming heeft gegeven doordat hij 
er bijvoorbeeld geen bezwaar tegen maakt.

9.  Ziekteverzuim(verzekering) en re-inte-
gratie

Bij ziekte(verzuim) moet de werkgever in het kader 
van de AVG extra spelregels in acht nemen. Zo mogen 
bij een ziekmelding en in de ziekteverzuimregistratie 
veel persoonsgegevens niet worden verwerkt. Dat be-
tekent heel praktisch dat bij een ziekmelding uitslui-
tend mag worden gevraagd naar:

het telefoonnummer en (verpleeg)adres;
de vermoedelijke duur van het verzuim;

lopende afspraken en werkzaamheden;
of de werknemer onder geldende vangnet-
bepalingen van de Ziektewet valt;
of de ziekte verband houdt met een arbeids-
ongeval;
of sprake is van een verkeersongeval waarbij een 
eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Naast de gegevens van de ziekmelding mag de 
werkgever gegevens verwerken die de bedrijfsarts of 
arbodienst hem heeft verstrekt over:

de werkzaamheden waartoe de werknemer niet 
meer of nog wel in staat is (functionele beperkin-
gen, restmogelijkheden en implicaties voor het 
soort werk dat de werknemer nog kan doen);
de verwachte duur van het verzuim;
de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt 
is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmo-
gelijkheden en implicaties voor het soort werk dat 
de werknemer nog kan doen);
eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoor-
zieningen of interventies die de werkgever voor de 
re-integratie moet treffen.

Ook mét toestemming van de werknemer mag de 
werkgever geen andere gegevens over of in verband 
met de gezondheid verwerken, gezien de gezagsver-
houding tussen de werkgever en de werknemer, op 
basis waarvan de werknemer zich gedwongen kan 
voelen om die toestemming te verlenen.
Alleen wanneer de werknemer een ziekte of aandoe-
ning heeft waarbij het noodzakelijk kan zijn dat de 
leidinggevende of directe collega’s in geval van nood 
weten hoe ze moeten handelen (bijvoorbeeld bij epi-
lepsie of suikerziekte), mag de werkgever de vrijwillig/
desgevraagd door de werknemer verstrekte gegevens 
daarover registreren.
Bij langdurige arbeidsongeschiktheid vindt het con-
tact met de bedrijfsarts doorgaans plaats via de portal 
van de arbodienst. De bedrijfsarts/arbodienst mag 
uitsluitend de volgende gegevens over de gezondheid 
van een zieke werknemer met de werkgever delen:

de werkzaamheden waartoe de werknemer niet 
meer of nog wel in staat is (functionele beper-
kingen, restmogelijkheden en gevolgen voor het 
(soort) werk dat de werknemer nog kan doen);
de verwachte duur van het verzuim;
de mate waarin de werknemer arbeidsongeschikt 
is (gebaseerd op functionele beperkingen, restmo-
gelijkheden en gevolgen voor het (soort) werk dat 
de werknemer nog kan doen);
eventuele adviezen over aanpassingen, werkvoor-
zieningen of interventies die de werkgever voor de 
re-integratie moet treffen.

De bedrijfsarts/arbodienst moet dus zeer terughou-
dend omgaan met het verwerken en dus ook met het 
aan de werkgever verstrekken van gegevens over de 
gezondheid van de zieke werknemer.
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Re-integratieverplichtingen
In het kader van re-integratie stelt de bedrijfsarts 
een probleemanalyse op waarin deze onder ande-
re de aard van de klachten, de beperkingen en de 
omstandigheden van de zieke werknemer beschrijft. 
De bedrijfsarts/arbodienst informeert de werkgever 
over de functionele beperkingen van de werknemer 
en de mogelijkheden die deze nog wél heeft en wat 
die betekenen voor het soort werk dat de werknemer 
nog kan doen.
In het plan van aanpak, dat de werkgever en de 
werknemer gezamenlijk moeten opstellen en on-
dertekenen, mogen zij alleen die gegevens over de 
gezondheid opschrijven die voor het opstellen van het 
plan van aanpak noodzakelijk zijn, zoals de door de 
bedrijfsarts vastgestelde beperkingen en mogelijkhe-
den van de werknemer en wat deze betekenen voor 
het soort werk dat hij in of buiten de organisatie van 
de werkgever kan doen. 
Aan de hand van het re-integratiedossier wordt een 
tegen het eind van de langdurige arbeidsongeschikt-
heid een re-integratieverslag (RIV) opgesteld. In over-
leg met de werknemer stelt de werkgever het eerste  
deel van het RIV op en verstrekt een afschrift aan de 
werknemer. In dit deel-RIV mogen alleen de medische 
gegevens staan die de werkgever mag verwerken. De 
bedrijfsarts stelt het 2e, medische deel op en ver-
strekt dit rechtstreeks aan de zieke werknemer. Dit 
deel van het RIV mag de werkgever niet inzien en dat 
dus ook niet bij de aanvraag van de WIA-uitkering.
De AP heeft beleidsregels opgesteld, waarin aan de 
hand van het AVG-kader informatie wordt gegeven 
aan werkgevers en andere partijen die persoonsge-
gevens verwerken in verband met de gezondheid van 
zieke werknemers.
Bij (verslaving aan) alcohol, drugs en medicijnge-
bruik is sprake van bijzondere persoonsgegevens, 
waarmee intern en in het contact met de arbodienst 
of andere instanties dus heel zorgvuldig en terughou-
dend mee moet worden omgegaan.
Het contact van de werkgever met zijn eventuele ziek-
teverzuimverzekeraar is gereguleerd in art. 5.18a 
van het SUWI-besluit. Ter beoordeling van het risico 
voor de verzekeraar vóór het aangaan of in verband 
met het verlengen van de polis, maar ook in het kader 
van uitvoering van de verzekeringsovereenkomst mag 
de werkgever uitsluitend de specifiek in dat besluit 
genoemde persoonsgegevens delen met de verze-
keraar, zoals verzuimstatistieken over het verleden, 
maar bijvoorbeeld de BSN’s van het personeel in 
beginsel niet.

Het delen van persoonsgegevens in verband met 
aanvullende verzekeringsuitkeringen voor het 
personeel bij arbeidsongeschiktheid is eveneens on-
derhevig aan spelregels en beperkingen van de AVG 

en zou bij voorkeur moeten verlopen via een portal of 
extra beveiligde e-mailverbinding.

10. Maak werk van de AVG

In veel opzichten en op veel manieren hebben 
werkgevers te maken met toepasselijkheid van de 
AVG en de voorwaarden en beperkingen die dat voor 
de organisatie, de werkzaamheden en de werkver-
houdingen met zich meebrengt. Zij moeten zich 
daar goed van bewust zijn en daarvan serieus werk 
maken. In de eerste plaats uiteraard om inbreuk op 
de privacy van de medewerkers te voorkomen en in 
die zin een correct handelende werkgever te (willen) 
zijn, maar uiteindelijk ook om het bedrijf te bescher-
men tegen bijvoorbeeld hacks of ander verlies van 
persoonsgegevens, en om onderzoek en sanctione-
ring door de AP en daarmee ook negatieve publiciteit 
en imagoschade, buiten maar ook binnen de eigen 
organisatie te vermijden.

Instemmingsrecht
Bij regelingen die met de AVG en privacybescherming 
samenhangen, namelijk over het gebruik van per-
soneelsgegevens en voor personeelsvolgsystemen, 
heeft het orgaan voor de medezeggenschap – de 
ondernemingsraad (OR) of in kleinere organisaties 
de personeelsvertegenwoordiging (PVT) – wettelijk 
een instemmingsrecht. Het respecteren daarvan is 
niet alleen verplicht, maar kan ook bijdragen aan het 
intern communiceren van steun en draagvlak voor 
toepassingen (denk aan beveiligd en daardoor soms 
omslachtig mailen) en beperkingen overeenkomstig 
de AVG.

De tien belangrijkste punten

De belangrijkste punten uit dit dossier op een rij:

1  In de AVG staan persoonsgegevens centraal. De 
AVG reguleert vervolgens de verwerking daarvan. 
Bij de verwerking draait het om de betrokkene, ver-
werker, verwerkingsverantwoordelijke, ontvanger 
en de derde.

2  Bij de verwerking van persoonsgegevens is toe-
stemming een grond die de verwerking rechtmatig 
maakt. Andere gronden zijn: de noodzaak voor de 
uitvoering van een overeenkomst, de noodzaak om 
te voldoen aan een wettelijke verplichting en de 
noodzaak voor behartiging van de gerechtvaardig-
de belangen van de verwerkingsverantwoordelijke  
of derde.

3  De AVG kent een aantal aan (de verwerking van) 
persoonsgegevens verbonden beginselen waaron-
der het beginsel van rechtmatigheid, behoorlijk-
heid en transparantie.
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4  In arbeidsrelaties brengt de AVG voor werkgevers 
een aantal specifieke verplichtingen maken met 
zich mee. Zo moet de werkgever afspraken met en 
informatie aan werknemers over de verwerking van 
hun persoonsgegevens schriftelijk kenbaar maken. 
Ook is de werkgever verplicht om, mede in verband 
met zijn meldplicht datalekken, een datalekken-

 register te hebben.
5  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op 

de handhaving van de AVG. De AP mag een boete 
opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4% van de 
wereldwijde jaaromzet.

6  De belangrijkste rol van (rechts)personen binnen de 
AVG is die van verwerkingsverantwoordelijke. Die 
rol heeft bijvoorbeeld de werkgever als (rechts)-

 persoon zelf of de externe salarisadministrateur. 
Daarnaast kent de AVG de rol van verwerker, zoals 
de leverancier van de software voor de salarisadmi-
nistratie. Tussen de verwerkingsverantwoordelijke 
en verwerker moeten afspraken worden gemaakt 
en schriftelijk vastgelegd in een verwerkersovereen-
komst.

7  Bij bewaren van persoonsgegevens heeft de 
werkgever te maken met bewaartermijnen, waarbij 
het uitgangspunt is dat persoonsgegevens zo kort 
mogelijk worden bewaard. In het kader van bevei-
liging moet de werkgever ook aandacht hebben 
voor zo veel mogelijk werken met een portal of app, 
bijvoorbeeld waar het gaat om verstrekken van 
loonstroken.

8  In de verschillende fasen tussen in- en uitdienst-
treding wordt omgegaan met persoonsgegevens, 
waarbij in elke fase vanuit de AVG bezien bepaalde 
specifieke aandachtspunten bestaan. De werkgever 
heeft een aantal verplichtingen en verantwoorde-
lijkheden ten aanzien van het personeelsdossier. 
Het gebruiken van camera’s en het opnemen van 
telefoongesprekken mag niet zonder gerechtvaar-
digd belang. 

9  Bij ziekte(verzuim) moet de werkgever in het kader 
van de AVG extra spelregels in acht nemen. Zo 

 mogen bij een ziekmelding en in de ziekteverzuim-
registratie veel persoonsgegevens niet worden 
verwerkt. De AP heeft beleidsregels opgesteld voor 
de verwerking van persoonsgegevens over de 

 gezondheid van zieke werknemers.
10 Bij regelingen die met de AVG en privacybescher-

ming samenhangen, namelijk over het gebruik van 
personeelsgegevens en voor personeelsvolgsyste-
men, heeft de ondernemingsraad (OR) of in kleinere 
organisaties de personeelsvertegenwoordiging 
(PVT) wettelijk een instemmingsrecht.
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