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Wet Bescherming Persoonsgegevens 
(WBP) -> AVG

 Tot 25 mei 2018 van kracht

 Daarna: Europese verordening:

 “Algemene verordening inzake 

gegevensbescherming” (AVG)
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 Wet met vage normen

 Maar wel aanzienlijke boetes

 Geldt voor wet en verordening

Kenmerken:



Hoe verwerken werkgevers 
persoonsgegevens?

 Personeelsadministratie

 Aanwezigheidscontrole

 Cameratoezicht

 Trackingsystemen voor chauffeurs en salesmedewerkers en andere 

medewerkers buitendienst

 Sollicitatiefase

 Verzuimdossiers
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Begrippenkader:

 Verantwoordelijke: degene die het doel en middelen van de 
gegevensverwerking vaststelt

 Bewerker: degene die de gegevens verwerkt ten behoeve van de 
verantwoordelijke

 Algemene beginselen voor gegevens verwerking (art. 5). 

Beginselen van:

▪ Rechtmatigheid

▪ Behoorlijkheid

▪ Transparantie

▪ Vertrouwelijkheid
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Verdere beginselen:

 Doelbinding: persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt voor 
welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde 
doeleinden, en niet erbuiten

 Minimale gegevensverwerking: verwerking mag alleen voor zover 
toereikend, ter zaken dienend en niet bovenmatig

 Tijd: gegevens mogen nooit langer worden bewaard dan 
noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden van de 
verwerking

 Beveiliging: gegevens moeten op passende wijze zijn beveiligd tegen 
ongeoorloofde bewerking
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Persoonsgegevens/verbod

 Persoonsgegevens zijn: alle gegevens die 
herleidbaar zijn tot een bepaalde persoon. 

 De wet en de verordening gaan uit van een 
verbod. Het is verboden persoonsgegevens 
te verwerken, tenzij er een 
verwerkingsgrond bestaat. De 
verantwoordelijke zal die grond naar 
genoegen van de autoriteiten moeten 
kunnen aanvoeren, anders is de 
gegevensverwerking verboden.

 Boetes: € 0 - € 20 miljoen of 4% jaaromzet7



Verwerkingsgronden (art 6):

1 Toestemming van de betrokkene

2 De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 
overeenkomst met de betrokkene

3 De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting

4 Er is een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke bij 
de verwerking welk belang prevaleert boven dat van de persoon 
(de betrokkene)
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Toestemming in arbeidsrecht?

 De grond ‘toestemming’ geldt in het arbeidsrecht niet. Dit omdat 
men aanneemt dat een werknemer niet vrijwillig toestemming kan 
geven. Alles wat hij doet is onvrijwillig. Dus kan hij ook geen 
vrijwillige toestemming geven

 Daarentegen heeft de werkgever wel wat aan de tweede grond, de 
noodzakelijkheid voor het uitvoeren van een overeenkomst. Namelijk 
de arbeidsovereenkomst. Maar dan zal de verwerking wel aan de 
eerder genoemde grenzen en eisen moeten voldoen.

 Tot zover de regels die voor alle persoonsgegevens gelden.
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Bijzondere persoonsgevens

Dan zijn er nog bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals 
gegevens over:

 Godsdienst

 Levensovertuiging

 Ras

 Politieke gezindheid

 Seksueel leven

 Vakbondslidmaatschap

 Medische gegevens

 Strafrechtelijke gegevens

Voor deze gegevens gelden afwijkende regels met extra bescherming 
(art. 9 en 10 Verordening)

10



WBP –> Verordening (AVG)

 De verordening is op hoofdlijnen gelijk aan 

de wet. Wel enige veranderingen. 

 (Bijvoorbeeld de boetes zijn weer hoger 

geworden).

 Andere veranderingen:
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Wijzigingen van de Europese verordening ten 
opzichte van de huidige wet

1.

 Uitbreiding van het recht op inzage.

 Bij vragen van de betrokkenen over de verwerking van 

persoonsgegevens moet een volledig overzicht van deze 

verwerking worden verstrekt.

 Verder heeft de betrokkene het recht van kopie: dit betekent dat 

hij mag vragen om een volledige kopie van het 

personeelsdossier. Dit moeten worden verstrekt (art. 15-3). 

 Uitzonderingen:

- Interne notities

- Persoonlijke gedachten van medewerkers, uitsluitend 

bedoeld voor intern overleg in beraad

- Dit, tenzij op grond van die notities een definitief rapport is 

opgemaakt. Daarop heeft de werknemer dus wel weer recht.
12



Vraag inz. vertrouwelijkheid

 Vraag: hoe dat moet met aan 
geïnterviewden/werknemers beloofde 
vertrouwelijkheid staat niet in de wet. Als je 
medewerkers, bijvoorbeeld bij 
grensoverschrijdend gedrag, zoals dat heet, 
anonimiteit belooft kan je aan dit 
voorschrift geen gevolg geven.

 Oplossing: gegevens anonimiseren

13



Wijzigingen verordening (vervolg)

2.

 Recht van vergetelheid. De betrokkene heeft het 
recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen 
en soms het recht om vergeten te worden, net 
zoals bij zoekmachines. Dit gaat dus over het 
wissen van gegevens. Dit recht bestaat als:

 De doeleinden zijn verlopen

 De gegeven toestemming wordt ingetrokken

 De gegevens worden gebruikt voor direct marketing

 De gegevensverwerking onrechtmatig is

 Etc (art. 17)
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Wijzigingen verordening (vervolg)

3.

 Recht op beperking van de verwerking

 markering van bepaalde gegevens zodat voor de 
werkgever duidelijk is voor welke doeleinden de 
verwerking is uitgesloten
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Wijzigingen verordening (vervolg)

4.

 Recht op overdraagbaarheid van de gegevens 
(art. 20)

 betrokkene heeft het recht om gegevens die hij zelf aan 
een verantwoordelijke heeft verstrekt, als die in een 
gestructureerde, gangbare en machinaal leesbaar voor 
hem zijn verwerkt, als zodanig te verkrijgen om die 
gemakkelijk over te dragen aan een andere 
verantwoordelijke. 

 Dit geldt ook voor gegevens die verzameld zijn in het 
kader van een arbeidsovereenkomst (artikel 20 lid 1 
sub a jo. artikel 6 lid 1 sub b) maar lijkt daarvoor niet 
van zo groot belang.
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Wijzigingen verordening (vervolg)

5
 Informatieverplichting (art. 13 en 14)

 Een betrokkene moet op de hoogte worden gesteld van het feit 
dat verwerking van zijn persoonsgegevens plaatsvindt of zal 
plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. De AVG geeft 
aan welke informatie in ieder geval verstrekt moet worden, 
bijvoorbeeld informatie over:

 de periode

 de rechten van betrokkene;

 de bron van gegevens;

 de juridische grondslag voor de verwerking. Verandert het doel van de 
verwerking, dan moet ook daarover informatie worden verstrekt.

 Waarschijnlijk zal de werkgever op dit punt in de toekomst, dus 
vanaf 25 mei 2018, moeten gaan werken met een algemene 
informatiebrief aan werknemers en hij zal op voorhand per 
persoonsgegeven moeten nadenken over wat de rechtsgrond 

voor de verwerking is. 17



Wijzigingen verordening (vervolg)

6
 Vervallen meldplicht

 In de huidige wet staat dat elke geautomatiseerde verwerking 
van persoonsgegevens moeten worden gemeld aan de autoriteit 
persoonsgegevens: 

 artikel 27 lid 1: “een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens, die voor de verwezenlijking van een doel einden of van 
verscheidene samenhangende doel einden bestemd is, wordt gemeld”. 

 artikel 28 (waslijst) aan vereisten waaraan de melding moet voldoen. 

 Vrijstellingsbesluit vervalt
 artikel 29: standaard/algemene personeelsgegevens zijn uitgezonderd van de 

meldplicht). 
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Wijzigingen verordening (vervolg)

7

 Documentatieplicht (registratieplicht)

 Tegenover het vervallen van de meldplicht komt nu wel 
een nieuwe verplichting: de documentatieplicht.

▪ Ondernemingen met 250 werknemers of meer, of 

▪ ondernemingen die gespecialiseerd zijn in het op grote 
schaal verwerken van persoonsgegevens

 Deze dienen een register bij te houden van hun 
verwerkingsactiviteiten.

 Ook voor kleine ondernemingen, anders dan 
‘incidenteel’
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Uitvoeringswet

 Wpb zal worden ingetrokken (25/5/2018)

 = einde van Vrijstellingsbesluit

 Vrijstellingsbesluit:

 Concrete aanwijzingen aan werkgever

 Namelijk vrijstelling van meldplicht ‘mits’:

 Onder meer:

 Bewaartermijn 4 w sollicitanten

 Bewaartermijn 2 jr overige personeelsgegevens

 Vermoedelijk: nawerking voor wat betreft de 
rechtmatigheid van de verwerking
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Website AP

 Website AP

 Vind je: dossiers

 = geen jurisprudentie (partijdig)
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VRAGEN?
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