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De Algemene Verordening Gegevensbescherming en uw organisatie

Per 25 mei 2018 dient uw organisatie te voldoen aan de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit voor u en uw organisatie? Welke stappen 

dient u te nemen? Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van de AVG? In deze factsheet  

geven wij u een kort overzicht van de belangrijkste punten in de AVG ten aanzien van het  

arbeidsrecht en bieden wij u handvatten om binnen uw organisatie mee aan de slag te gaan.

D E  W E G  N A A R  D E  A V G :  A R B E I D S R E C H T
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UITGANGSPUNTEN AVG

Het doel van de AVG is om betere bescher-
ming van persoonsgegevens te waarborgen 
door voorwaarden te stellen aan de ver-
werking daarvan: zo mogen persoonsgege-
vens alleen rechtmatig worden verwerkt. 
Als uw organisatie feitelijke zeggenschap 
heeft over het doel en de wijze van 
gegevens-verzameling, is uw organisatie 
verwerkingsverantwoordelijke. 
Voor rechtmatige verwerking door uw 
organisatie is in de eerste plaats een 
grondslag voor verwerking noodzakelijk.

WAT ZI JN PERSOONSGEGEVENS?

Alle gegevens die herleidbaar zijn tot een 
natuurlijk persoon, zijn persoonsgegevens. 
Bijvoorbeeld: bankrekeningnummers op 
salarisstrookjes, NAW-gegevens van werk-
nemers en digitale handtekeningen.

Daarnaast bestaan er ook ‘bijzondere 
persoonsgegevens’, zoals een BSN-num-
mer, gegevens over iemands godsdienst 
of levensovertuiging of lidmaatschap van 
een vakbond. Hiervoor gelden aanvullende 
criteria. 

Let op: óók gegevens die indirect (in 
combinatie met andere gegevens) in enkele 
stappen leiden tot identificatie van een 
persoon, zoals een IP-adres, zijn persoons-
gegevens.

GRONDSLAGEN VERWERKING 
PERSOONSGEGEVENS

Uw organisatie mag persoonsgegevens 
rechtmatig verwerken als er sprake is van 
een van onderstaande grondslagen:
• Toestemming.*
•  Noodzaak op grond van een overeen-

komst of een wettelijke verplichting.
• Bescherming vitale belangen.
•   Taak van algemeen belang/uitvoering 

openbaar gezag.
•  Belangenafweging: belang verant-

woordelijke vs. fundamentele vrijheden 
betrokkene.

Indien de verwerking niet valt binnen een 
van bovenstaande grondslagen is de ver-
werking in beginsel onrechtmatig.  

BELANGENAFWEGING

Als uw organisatie op grond van de belan-
genafweging een zwaarder wegend belang 
heeft dan het belang van de betrokkene, 
heeft uw organisatie een verwerkings-
grondslag. Deze belangenafweging speelt 
een rol in onder andere de volgende 
situaties:

Online check
Aangezien een online check ingrijpend kan 
zijn voor de privacy van de betrokkene, 
gelden de volgende eisen:
-  Uw organisatie heeft gerechtvaardigd 

belang bij de check;
-  De check moet noodzakelijk zijn; het 

doel niet kan worden bereikt met een 
minder ingrijpend middel;

-  Uw organisatie moet zorgvuldig omgaan 
met de persoonsgegevens waaronder 
onder meer valt de informatieplicht aan 
de werknemer/sollicitant.

Controle werknemers
Personeel kan op verschillende wijzen 
worden gecontroleerd, bijvoorbeeld via  
cameratoezicht, maar ook door controle 
van e-mail, internet, telefoon en computer-
gebruik. 

Bij de verwerking van deze controle moet 
uw organisatie nagaan:
-  Weegt het doel zwaarder dan het priva-

cybelang van de werknemer? 
-  Is er een minder zwaar middel beschik-

baar om hetzelfde doel te bereiken? 
-  Is de werknemer vóór het controleren 

geïnformeerd over wat wel en niet mag, 
over het feit dat controle kan plaatsvin-
den en op welke wijze?

Heimelijke controle werknemers 
Bij heimelijke controle van werknemers 
gelden extra eisen:
-  er dient een redelijke verdenking van 

een verboden handeling te bestaan; 
-   de werknemer moet altijd achteraf  

worden geïnformeerd over de controle;
-   de controle moet onderdeel zijn van een 

pakket maatregelen (laatste redmiddel);
-  de controle dient tijdelijk te zijn.  

Rol van de ondernemingsraad (OR)
De OR moet voorafgaand aan het instellen 
van controle, haar instemming hebben ge-
geven (instemmingsrecht). Verder heeft de 
OR instemmingsrecht met betrekking tot 
personeelsvolgsystemen en bij regelingen 
over de verwerking van persoonsgegevens.

WAT VALT ONDER VERWERKING 

VAN PERSOONSGEGEVENS?

Onder de verwerking van persoonsgege-
vens valt elke bewerking met betrek-
king tot persoonsgegevens, waaronder 
bewerkingen die worden uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedures. Verwer-
king varieert van vastlegging tot bewer-
king en verstrekking tot vernietiging van 
persoonsgegevens.  

* TOESTEMMING

Toestemming van de werknemer/ solli-
citant wordt per verwerkingsdoeleinde 
gevraagd en moet aan de volgende 
eisen voldoen:
-  De toestemming is in vrijheid gege-

ven: er is mogelijkheid te weigeren 
en weigeren leidt niet tot negatieve 
gevolgen;

-  De werknemer/sollicitant is op juiste 
wijze geïnformeerd over het onder-
werp van de toestemming;

-  De toestemming is ondubbelzinnig  
verleend.

Let op: de werknemer/sollicitant moet 
vóór het verlenen van toestemming 
weten dat de toestemming te allen 
tijde kan worden ingetrokken en voor 
welke doelen de informatie kan worden 
ingezet.

Juridisch
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CONTROLE ZIEKE WERKNEMER

Er mag niet worden gevraagd naar de aard 
en/of oorzaak van de ziekte (ook niet met 
toestemming) en informatie hierover mag 
ook niet worden verwerkt. Tenzij er sprake 
is van een ziekte waar collega’s van op 
de hoogte moeten worden gesteld (zoals 
epilepsie). Vragen die uw organisatie wel 
mag stellen aan een zieke werknemer zijn 
bijvoorbeeld de vermoedelijke duur van 
het verzuim, het telefoonnummer en (ver-
pleeg)adres en of de ziekte verband houdt 
met een arbeidsongeval. 

De OR heeft instemmingsrecht bij regelin-
gen over ziekteverzuim en re-integratie. 
De bedrijfsarts mag slechts informatie ver-
strekken die relevant is voor verzuimbege-
leiding, re-integratie en loondoorbetaling. 
Overige informatie valt onder het medisch 
beroepsgeheim. Een medisch dossier moet 
(minimaal) 15 jaar bewaard worden.

HOELANG MAG UW ORGANISATIE 
PERSOONSGEGEVENS BEWAREN?

In de AVG staan geen concrete termijnen 
voor het bewaren van persoonsgegevens; 
persoonsgegevens mogen worden bewaard 
voor zolang dat het doel dient. 
In de praktijk geldt (volgens AP) een 
bewaartermijn van 4 weken voor een 
afgewezen sollicitant, met een mogelijke 
verlening met toestemming van de solli-
citant. Voor fiscale administratie geldt in 
beginsel een wettelijke bewaartermijn van 
7 jaar en voor een kopie ID en een loon-
belastingsverklaring 5 jaar na beëindiging 
van de arbeidsovereenkomst. Voor overige 
gegevens wordt een richtlijn van 2 jaar 
na het einde van de arbeidsovereenkomst 
gehanteerd, tenzij de gegevens al eerder 
niet meer nodig zijn.

 
DATALEK

Indien uw organisatie wordt geconfron-
teerd met een situatie waarin persoons-
gegevens verloren zijn gegaan of onrecht-
matige verwerking niet valt uit te sluiten, 
heeft uw organisatie een meldplicht. Dit 
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een 
hack, maar ook bij het verlies van een usb-
stick of diefstal van een laptop. 

1.  De organisatie zorgt ervoor dat, uiterlijk 
72 uur nadat van de inbreuk kennis is ge-
nomen, de gebeurtenis aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens wordt gemeld, “tenzij 
het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk 
een risico inhoudt voor de rechten en 
vrijheden van natuurlijke personen.”

2.  Een betrokkene dient te worden geïnfor-
meerd indien de inbreuk waarschijnlijk 
een hoog risico inhoudt voor de per-
soonlijke levenssfeer.

Deze meldingen hoeven niet te worden 
verricht indien kan worden aangetoond dat 
er passende technische en organisatorische 
maatregelen zijn getroffen, zoals encryptie.

BOETE BI J OVERTREDING

5 TIPS

1.  Breng via een nulmeting in kaart welke 
gegevens uw organisatie precies ver-
werkt. 

2.  Zorg dat uw organisatie voldoet aan de 
informatieplicht jegens werknemers, als 
ook dat werknemers op de hoogte zijn 
van hun rechten. Dit kunt u doen aan de 
hand van een privacyprotocol. 

3.  Stel een verwerkingsregister, datalek-
protocol en verwerkingsregister op.

4.  Controleer of beleid wordt nageleefd. 
5.  Houdt rekening met de bewaartermij-

nen, zowel tijdens als na het einde van 
het dienstverband. 

ONZE AVG ONDERSTEUNING

Privacy
Hotline

Privacy
Scan

Privacy Scan
Met de Privacy Scan (750 euro) weet u 
waar u staat en kunt u uw IT-leverancier 
aan het werk zetten.  

Privacy
Hotline

Privacy
Scan

Privacy Hotline
Met de Privacy Hotline (500 euro p.m.) 
helpen wij u snel verder en wijzen u de weg. 

Inhouse 
DPO

Inhouse Data Protection Officer (DPO)
De inhouse DPO van TK is elke week - 
flexibel - op uw locatie, beantwoordt al uw 
vragen en geeft direct advies. 

Boetes

tot 20 miljoen

of

4% van wereldwijde 
jaarlijkse omzet

Praktisch
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Lizette Jaques 

T +31 71 535 80 20
M +31 6 458 485 07
E jaques@tk.nl

Nikki van Steeden

T + 31 71 535 80 20
M + 31 6 148 818 70
E vansteeden@tk.nl

Debby Boulassel

T + 31 71 535 80 41
M + 31 6 413 988 17
E boulassel@tk.nl

Rens Goudsmit 

T + 31 71 535 80 38
M + 31 6 448 896 14
E goudsmit@tk.nl

Emiel van der Veen

T + 31 71 535  80 67
M + 31 6 160 116 40
E evanderveen@tk.nl 

Chris Simonis

T + 31 71 172 419 844
M + 31 6 526 90 564
E simonis@tk.nl

Meer informatie?
Voor informatie, advies en begeleiding kunt uw organisatie terecht bij onze gespecialiseerde Privacy- en Arbeidsrechtadvocaten:


