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1. Sollicitatiefase
- aanstellingskeuring
- screening
- vastleggen en bewaren

2. Controle
- e-mail
- telefoon
- recherche bureau
- track and trace
- (verborgen) camera’s

3. Overig / Datalekken



sollicitatiefase: aanstellingskeuring

(WMK):  
Bij sollicitatie géén vragen gerelateerd aan gezondheid of zwangerschap vd 
werknemer of ziekteverzuim in het verleden. 

Werkgever mag ook niet op andere manieren inlichtingen inwinnen over de 
gezondheid van de sollicitant. (zie NVP Sollicitatiecode)

Werknemer mag desgevraagd onjuiste informatie verstrekken!

 Alleen verplichting voor sollicitant om informatie te verstrekken over 
gezondheid als hij weet of moet begrijpen dat de gezondheidsklachten hem 
ongeschikt maken voor de functie waarop hij solliciteert. Op straffe van 
verval loondoorbetalingsverplichting

 Verzwijgen van dergelijke kwaal waarover werkgever geen vragen heeft 
gesteld onder omstandigheden dringende reden voor ontslag.



sollicitatiefase: screening

Hoffman Bedrijfsrecherche past werkwijze aan na onderzoek AP in juli 2016.

Screening vereist:
- Gerechtvaardigd belang (risico voor de functie verkleinen)
- Het doel rechtvaardigt de middelen (proportionaliteit / subsidiariteit) 

Ras/afkomst: pasfoto + nationaliteit niet meer in 
dossier
Gezondheid: geen vragen meer naar uitkerings-
achtergrond, tenzij noodzakelijk voor functie
Strafrecht. geg.: mag niet zonder onderscheid in 
functie, alleen als noodzakelijk voor doel
BSN: mag niet meer worden gevraagd/bewaard
Fin. gegevens: mag niet standaard, alleen als 
noodzakelijk voor doel
Onderzoek social media: mag niet standaard, 
alleen gericht op risico’s in betreffende functie
Relationele info: i.s.m. privacy, alleen als noodz.



Randstad en Adecco, de grootste 
uitzendbureaus van Nederland, 
schenden de privacyrechten van hun 
uitzendkrachten. 20 november 2014
Dat concludeert het College Bescherming Persoons-
gegevens (CBP) donderdag na een onderzoek.

Hoofddoekjes
Een woordvoerster van Randstad laat aan NU.nl weten 
dat het registreren van het dragen van hoofddoekjes 
tegen het beleid is. "We tolereren het absoluut niet. 
En hoewel het in de steekproef slechts vier keer is 
voorgekomen, is iedere keer er een te veel."
Identiteitsbewijzen/ paspoorten
Adecco stuurt paspoortkopieën illegaal naar opdrachtgevers, wat tot misbruik kan leiden. Ook leggen beide bedrijven de 
Identiteitsbewijzen van werknemers in een te vroeg stadium vast. Het CBP vindt het onnodig kopiëren en bewaren van 
identiteitsbewijzen riskant, omdat het onder meer identiteitsfraude in de hand kan werken. 
"Met betrekking tot het te vroeg kopiëren van ID-bewijzen van kandidaten bevinden we ons in een spagaat." Randstad doet dit op 
het moment dat het uitzendbureau verwacht een kandidaat op korte termijn te kunnen plaatsen, terwijl het CPB vindt dat dit pas 
mag als er een uitzendovereenkomst is gesloten. "Dat is voor ons te laat."
Medische gegevens
Het vastleggen van medische gegevens is volgens de woordvoerster inmiddels niet meer mogelijk, doordat het systeem bij 
ziekmeldingen is aangepast.
Bewaartermijnen
Niet langer dan noodzakelijk! NB: Gegevens werden soms meer dan 13 jaar (Randstad) of 24 jaar (Adecco) bewaard. 
Achterhaald
Directeur van uitzendbrancheorganisatie ABU Jurriën Koops vindt de privacyregels achterhaald. "Zo werkt het niet meer, met 
flexwerkers. Wij bemiddelen elke dag zo'n tweehonderdduizend uitzendkrachten. We moeten niet alleen zorgvuldig zijn richting de 
werknemer, maar ook richting de opdrachtgever. Die moet snel en zeker weten wat voor vlees hij in de kuip heeft."

http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20141120_uitzendbureaus.aspx
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20141120_uitzendbureaus.aspx


sollicitatiefase: valse informatie

Rechtbank Den Haag 27-08-2015
Werkneemster in dienst van farmaceutische onderneming heeft bij sollicitatie foutieve 
informatie over identiteit, opleiding en werkervaring gegeven 

Krt: voor vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer is essentieel dat een 
werknemer bij sollicitatie en indiensttreding correcte informatie verstrekt over 
zijn/haar (geslachts-)naam en overige (persoonlijke) gegevens. 

Werkneemster heeft ernstig verwijtbaar gehandeld:
- Voorwaardelijk ontbindingsverzoek toegewezen (voor het geval het ontslag op 

staande voet in een bodemprocedure geen stand zou houden)
- Geen transitievergoeding, geen billijke vergoeding

NB: werkgever heeft onderzoek gedaan; hoe zou de rechter in zo’n situatie oordelen 
over privacy schending? 



controle: e-mail
EHRM 5 sept. 2017 (RAR 2016/49)
Roemeense sales-engineer opent op verzoek van werkgever een Yahoo-account voor 
het beantwoorden van vragen van cliënten. In 2007 ontslaat de werkgever hem omdat 
hij het internet voor persoonlijke doeleinden had gebruikt. De sales-engineer had o.a. 
gemaild met zijn broer en verloofde over zijn gezondheid en zijn seksleven. De 
werknemer vindt dat de werkgever handelt i.s.m. zijn recht op correspondentie. 
De Roemeense rechter verwerpt het beroep van de werknemer.
De gewone kamer van het EHRM (7 rechters): recht op privacy niet geschonden.
De grote kamer van het EHRM (17 rechters): recht op privacy wèl geschonden. Een 
werkgever heeft niet het recht om het privéleven van een werknemer tot nul terug te 
brengen. Ook op het werk bestaat een recht op privacy, ook al mag dit worden 
ingeperkt. De nationale rechter heeft niet onderzocht of de werknemer vooraf was 
geïnformeerd over de mogelijkheid van controle op zijn e-mail en heeft geen aandacht 
besteed aan de omvang van de inbreuk (belang/doel/proportionaliteit/subsidiariteit). 

Conclusie: de nationale rechter heeft het recht op privacy van de werknemer 
onvoldoende beschermd en er is in strijd gehandeld met het recht op privacy (art. 8 
EVRM). De werknemer krijgt geen vergoeding voor immateriële schade; het oordeel 
van het EHRM is voldoende genoegdoening.  



controle: e-mail

Rb Limburg, 14 feb 2017:
Werknemer (Sales) hoort in functioneringsgesprek dat werkgever dienstverband wil 
beëindigen. Werknemer gaat niet akkoord met beëindigingsvoorstel. Een dag later mailt 
werknemer 4 vertrouwelijke bestanden naar zijn eigen zakelijke mailaccount: “Overzicht 
licenties en onderhouden”, “Prijslijst”, “Actieve accounts” en “Mijn actieve contactpersonen”.  

Werkgever ontslaat hem op staande voet. Dat blijft niet in stand, wel ontbinding op grond van 
verstoorde arbeidsverhouding. Werkgever heeft ter zitting desgevraagd aangegeven dat er 
geen regels bestaan (in de aovk of anderszins) die het werknemer verbieden om bestanden van 
werkgever naar zijn zakelijke e-mailadres te versturen. Het enkele versturen van de bestanden 
levert dus geen schending van een regel op. 

Geen recht op schadevergoeding wegens een schending privacy door werkgever: 
1. Werknemer was ervan op de hoogte dat zijn e-mails gecontroleerd konden worden (had hij 

ter zitting verklaard) 
2. de rechter vond dat werkgever een gerechtvaardigd doel had de e-mails te controleren
3. het middel is proportioneel is. 

Door werknemer gevorderde schadevergoeding niet toegewezen (wel de transitievergoeding)



controle: telefoon

Hof Den Haag, 13 dec. 2016
Manager Recruitment bij Onderwijspost wordt op staande voet ontslagen nadat op 
de Dropbox account van haar zakelijke telefoon foto’s zijn aangetroffen van 
jaarrekeningen en loonstroken van de directeuren + bankafschriften vd werkgever. 
Verklaring werkneemster: documenten per toeval in algemene info account 
tegengekomen, uit nieuwsgierigheid de foto’s gemaakt, zonder erbij na te denken.  

Kantonrechter: ontslag op staande voet. Hof: niet overtuigd dat vertrouwelijke 
stukken alleen via privé account van de directeur beschikbaar waren gekomen. “De 
werkneemster heeft terecht naar voren gebracht dat bepaald niet uitgesloten kan 
worden geacht dat deze documenten ook beschikbaar zijn geweest via het algemene 
account.” Het ontslag  op staande voet gaat van tafel. 

- Transitievergoeding + billijke vergoeding => Hof houdt rekening met ernstige 
inbreuk op de privacy van werkneemster. O.m. feit dat werkneemster onder valse 
voorwendselen haar zakelijke telefoon moest inleveren en het bekijken van meer 
privégegevens dan alleen op de Dropbox, wordt de werkgever zwaar 
aangerekend; de billijke vergoeding wordt vastgesteld op € 34.000 bruto.  



controle: recherchebureau

Hof Arnhem-Leeuwarden, 10 februari 2017
Ging om veelvuldig bordeelbezoek van bestuurder tijdens werktijd, gemaskeerd in 
agenda als bedrijvenbezoek of zakelijke afspraak en tevens om verminderde motivatie 
=> afgelopen jaar niet meer dan 50% met werk bezig geweest

Hof: ontslag op staande voet na inzet van disproportionele onderzoeksmethodes ism
goed werkgeverschap en ernstig verwijtbaar.
- Het laten observeren en volgen door een recherchebureau
- Het plaatsen van een track en 

trace systeem
- Het onder valse voorwendselen 

laten inleveren van tel. en Ipad,
- Verhoor door rechercheurs en 

opstellen rapport. 
➢ Geen noodzaak
➢ Disproportioneel

Billijke vergoeding van € 20.000 
(laag ivm hoge contractuele 
Beëindigingsverg. > € 300.000)



controle: (verborgen) camera’s

Rb. Noord-Nederland 24 februari 2016

- Zichtbare camerabewaking bij in- en uitgangen bedrijfspand (+ bordje erbij)
- Verborgen camera in kantoortje waar kasgeld wordt geteld (er verdween wel 

eens geld)
- Verborgen camera in showroom gericht op dure slagmoersleutel 
Werknemers vragen verwijdering van de camera’s. Magazijnmedewerker is 
initiatiefnemer. O.g. hiervan + andere functioneringsissues verzoekt werkgever 
ontbinding vd arbeidsovereenkomst.

➢ Geen instemming OR
➢ Verborgen cameratoezicht niet gemeld bij de AP
➢ Werkgever niet met werknemers in gesprek gegaan met intimiderende 

ondervraging toegepast nav brief

Kantonrechter stelt ernstig verwijtbaar handelen werkgever vast: 
- Transitievergoeding
- Billijke vergoeding € 15.000 (in hb verlaagd naar € 10.250 bruto)



controle: (verborgen) camera’s

Rb. Noord-Nederland 24 februari 2016

Voorwaarden (permanent) cameratoezicht:
• gerechtvaardigd belang (bv voorkomen diefstal/beschadiging eigendommen) 
• Proportionaliteit => afwegen bedrijfsbelang wg - privacybelang wn/klan
• Subsidiariteit => geen andere manier die minder ingrijpend is voor privacy wn
• beelden niet langer bewaren dan noodzakelijk (AP: 4 weken tenzij goede reden 

voor langer bewaren)
• Instemmingsrecht OR voor personeelsvolgsystemen 
• aanwezigheid van camera's op duidelijke wijze kenbaar maken

Aanvullende voorwaarden verborgen cameratoezicht:
• alleen als uiterste redmiddel en tijdelijk
• werknemers tevoren in kennis stellen v mogelijkheid plaatsen verborgen camera’s
• altijd vooraf melden bij de AP + voorafgaand onderzoek aanvragen (duurt max 4 

weken …) 

• => idem voorwaarden AP => checklist!!



controle bij ziekte
Kantonrechter Rotterdam, 17 januari 2017
Meewerkend voorman/ teamleider van havenbedrijf start (daarnaast) botenverhuurbedrijf. 
Bij ziekte voor de eigen functie ontvangt wg een anonieme melding dat wn wèl fysieke 

werkzaamheden voor eigen bedrijf verricht. Werkgever schakelt recherchebureau in ter 
controle.

Kantonrechter;
- Ernstige verdenking van ernstige

overtreding die heimelijk onderzoek 
noodzakelijk maakt?

- Proportionaliteit?
- Subsidiariteit? 

➢ Signalen van derden ≠ rechtvaardiging
heimelijk onderzoek
➢ 3 weken heimelijk hele gezin volgen
en vastleggen = buitenproportioneel
➢ Minder verstrekkende maatregelen 
waren mogelijk bij twijfels, zoals een
gesprek met wn, inschakelen BA/UWV



klanten werven

Rb Noord-Nederland 3-5-2017:
Advocatenkantoor heeft WSNP gegevens van verzoekster overgetypt uit de 
Staatscourant en haar direct benaderd voor rechtsbijstand. Volgens Rb valt dit 
onder “het verwerken van persoonsgegevens”. 

Wordt inbreuk gemaakt op persoonlijke belangen? Of had verzoekster een 
dergelijke brief kunnen verwachten? => nee, doel publicatie in Staatscourant is 
schuldeisers informeren
Gerechtvaardigd belang Advocatenkantoor? => verwerking niet noodzakelijk 
om haar reguliere bedrijfsactiviteiten te kunnen verrichten
Proportioneel? Nee, Advocatenkantoor hoeft mensen niet op deze manier te 
benaderen voor een gezonde bedrijfsvoering  (kan ook in meer algemene zin 
reclame maken) 

Verwerking = o.m. => immateriële schadevergoeding € 100,-- (!) + proceskosten 
(€ 1192,--)



Informatie van 95.000 ANWB-klanten op straat door 

datalek

Foto: ANP 
Gepubliceerd: 03 oktober 2017 12:47 

•De webwinkel van de ANWB is getroffen door een datalek. De 

adresgegevens van 95.000 klanten lagen hierdoor op straat. 

Dat bevestigt een woordvoerder van de ANWB tegenover 

NU.nl. Getroffen klanten zijn per e-mail hierover geïnformeerd. 

Het lek is inmiddels gedicht.
Menselijke fout
Het lek is volgens Vonk veroorzaakt door een "menselijke fout". Een 
leverancier van webshopsoftware zou een filter niet correct hebben 
ingesteld.
De ANWB was op 21 september al op de hoogte van het lek, maar 
heeft op 3 oktober pas klanten geïnformeerd. De bond wilde eerst 
gelekte informatie die in Google terecht was gekomen verwijderen, 
voordat de fout wereldkundig werd gemaakt.
Het lek is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. Dat is sinds 
2016 verplicht.

Ashley Madison wil voor 10 miljoen schikken met 

slachtoffers datalek
Foto: Getty Images 

Gepubliceerd: 17 juli 2017 

De overspelsite Ashley Madison heeft een voorlopige 

schikking bereikt met slachtoffers van een groot datalek. De 

site wil 11,2 miljoen dollar (9,8 miljoen euro) betalen aan de 36 

miljoen getroffenen. 

Het moederbedrijf Ruby van de datingsite, die getrouwde 

mensen met elkaar in contact brengt, stelde de schikking voor 

in een rechtszaak die de slachtoffers hadden aangespannen
In de zomer van 2015 werd de volledige gebruikersdatabase van 
Ashley Madison gehackt en via internet verspreid. Volgens de 
aanklagers konden de gevoelige gegevens worden gestolen omdat 
de datingsite zijn beveiliging niet op orde had.

http://www.prnewswire.com/news-releases/ruby-corp-and-plaintiffs-reach-proposed-settlement-of-class-action-lawsuit-regarding-ashley-madison-data-breach-634551783.html


Telegraaf, 30 jun. 2017 in BINNENLAND

Het gaat om de afdeling Data & Analytics in Utrecht. Daar is 
gebleken dat er een aantal „ongeoorloofde gegevens-
uitwisselingen” is geweest. In totaal gaat het om tien gevallen, 
waarvan aangifte is gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 
de meeste gevallen ging het om bijvoorbeeld medewerkers die 
informatie naar zichzelf hadden gemaild om thuis verder te 
werken, licht een woordvoerder toe. Ten aanzien van hen wordt 
een integriteitsonderzoek gestart en volgen mogelijk maatregelen.
Bij een geval lijkt het echter te gaan om een strafbaar feit. Het gaat 
om persoonlijke informatie die door externe medewerkers naar 
buiten is gebracht via de mail en op geen enkele wijze kan deze 
actie verklaard worden vanuit het werk dat bij D&A wordt gedaan. 
Om die reden is er aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.
Maatregelen
Staatssecretaris Wiebes (Financiën) noemt het lek „niet 
acceptabel” en zegt direct maatregelen te nemen. „De 
belastingbetaler moet ervan kunnen uitgaan dat zijn gegevens bij 
de Belastingdienst veilig zijn. Juist daarom verdient de 
bescherming van persoonsgegevens bij de Belastingdienst de 
hoogste aandacht en zorg.”

NRC Marcel Haenen 10 juni 2017

In het computersysteem van de rechterlijke macht (‘Compas’) is een 
ernstig datalek geconstateerd. Medewerkers van het Openbaar 
Ministerie blijken in sommige gevallen toegang te hebben tot het 
afgeschermde computer- en informatiedeel waar alleen rechters 
stukken zouden moeten kunnen lezen en bewerken.
Het datalek kwam vorige maand aan het licht bij de rechtbank Oost-
Brabant. Werknemers van het OM konden in het computersysteem 
beslissingen van de rechtbank in een groot drugsonderzoek 
(codenaam Gutenberg) zien nog voordat het vonnis was 
uitgesproken. Het ‘inbreken’ door leden van het OM in het 
computersysteem van de rechters kon gebeuren doordat justitie te 
ruime autorisatiecodes afgaf aan de eigen OM-medewerkers. Compas
wordt door magistraten gebruikt voor ernstige misdrijven die door de 
meervoudige kamer worden behandeld. 
[…] De rechters werden door het OM zelf geattendeerd op het feit 
dat eigen medewerkers met rechters konden meelezen.
De rechtbank heeft de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte 
gesteld van het lek, zegt een woordvoerster van de rechtbank Oost-
Brabant. 



✓ Heeft zich een beveiligingsincident voorgedaan? 

✓ Zijn bij het beveiligingsincident persoonsgegevens verloren gegaan, of 
is onrechtmatige verwerking redelijkerwijs niet uit te sluiten? 

✓ Gaat het om persoonsgegevens van gevoelige aard (medisch, 
financieel, seksuele geaardheid enz.), of is er om een andere reden 
sprake van (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor 
de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens? 

✓ Waren niet alle gelekte gegevens (goed) versleuteld, of heeft het 
datalek om andere redenen waarschijnlijk ongunstige gevolgen voor 
de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene? 

➢ Zo ja, melding bij de AP verplicht. 




