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De bescherming van persoons gegevens 
is sinds 25 mei geregeld in de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Ook HR heeft te maken met deze 
nieuwe Europese privacyregels. Een tien 
punten tellende checklist voor HR. 

Checklist AVG  
voor HR

TEKST
Astrid Zuidinga

1. Verwerkingenregister
In een speciaal register moet 
u vastleggen welke persoons-

gegevens van medewerkers, klanten en 
leveranciers HR verwerkt, voor welke 
doeleinden en op welke juridische 
gronden. Ook moet u noteren hoe u de 
gegevens beveiligt en hoe lang u deze 
bewaart. Bij controles verwacht de Au-
toriteit Persoonsgegevens (AP) dat u het 
verwerkingenregister kunt laten zien. 

2. Bewaartermijnen
Persoonsgegevens mogen niet 
langer worden bewaard dan de 

wet voorschrijft. Heeft u deze termij-
nen scherp op het netvlies? En als u de 
gegevens langer wilt bewaren, op welke 
juridische grond doet u dat dan? 
Langer bewaren mag bijvoorbeeld als er 
een juridische procedure dreigt, zoals 
een loonvordering of letselschadeclaim. 
Ga hier echter wel terughoudend mee 
om: zie de AVG als een kans om op te 
schonen. Verwijder oude dossiers en 
stukken, zowel op papier als digitaal, en 
doe dit veilig. Ondeugdelijk verwijderde 
of vernietigde digitale gegevens kunnen 
zorgen voor een datalek. Denk ook aan 
oude gegevens van sollicitanten.

3. Beveiliging
Persoonsgegevens moeten ade-
quaat zijn beveiligd. Dit geldt 

zeker voor bijzondere persoons gegevens, 
bijvoorbeeld over godsdienst of ge-
zondheid. Bent u op de hoogte van de 
beveiligingsmaatregelen in uw organi-
satie? Het is goed om van tijd tot tijd bij 
uw IT-afdeling of -leverancier na te gaan 
of aanpassingen nodig zijn. Zorg voor 
regelmatige veiligheidsupdates. 
Denk bij het bewaren van persoons-
gegevens ook goed na over wie toegang 
heeft tot welke bestanden. Pas zo nodig 
autorisaties aan. Denk ook aan (niet-af-
gesloten) kasten met oude documenten. 
U bent niet de enige die gegevens heeft 
bewaard waarvan het nut omstreden is 
of de wettelijke bewaartermijn al (lang) 
verstreken.

4. Nieuwe rechten  
medewerkers
De AVG versterkt de rechten 

van de medewerkers van wie u per-
soonsgegevens verwerkt. Kent u deze 
rechten goed? Zij mogen bijvoorbeeld 
hun gegevens inzien, corrigeren en 
aanvullen. Medewerkers hebben ook 
het recht op vergetelheid (gegevens 
laten verwijderen) en dataportabiliteit 
(gegevens meenemen naar nieuwe 
werkgever). 

Naast de rechten van de medewerker 
staan plichten van de werkgever. Als 
een medewerker dat wil, moet u hem 
bijvoorbeeld inzage geven in zijn 
personeelsdossier (met uitzondering 
van persoonlijke aantekeningen van de 
leidinggevende). En weet u dat u niet zo-
maar het e-mail- en internetgedrag van 
medewerkers mag controleren? Volgens 
recente Europese rechtspraak moet u 
hen hierover vooraf informeren.
Daarnaast moet u de medewerkers, 
klanten en leveranciers van wie u de 
persoonsgegevens verwerkt, vertellen 
hoe u dat doet. U moet hen wijzen op 
hun rechten en vertellen bij wie zij 
terechtkunnen met vragen of proble-
men. Dit kunt u het beste doen met een 
privacyverklaring. AWVN heeft voor 
werkgevers een (gratis) model ontwik-
keld. U kunt dit model downloaden 
via de website van AWVN (zoekterm: 
‘model privacyverklaring’), en aanpas-
sen aan de specifieke situatie van uw 
onderneming.

Voldoet uw HR- 
systeem en de  
verzuimregistratie 
al aan de eisen?

5. Medewerkersbewustzijn
Kennen uw medewerkers hun 
privacyrechten voldoende? 

Weten ze wat ze moeten doen bij een 
(vermoeden van een) datalek? Het is aan 
te raden om uw medewerkers te betrek-
ken bij de AVG. Zij zijn een belangrijke 
schakel – vergeet hen niet. Praat met 
hen over privacy, stimuleer goed gedrag 
en zorg dat de invoering van de AVG 
niet slechts een papieren exercitie 
is. Privacy bewustzijn en een cultuur 
waarin medewerkers zich vrij voelen om 
privacykwesties te bespreken, dragen 
bij aan een goede bescherming van de 
persoonsgegevens in uw organisatie.

6. Geheimhoudings
verklaringen
Het is verstandig om medewer-

kers die veel met persoonsgegevens 
werken, nadrukkelijk te wijzen op hun 
verantwoordelijkheden. Maak met hen 
(aanvullende) geheimhoudingsafspra-
ken. Dit kunt u doen in de arbeidsover-
eenkomst zelf, maar ook in een bijlage 
bij de arbeidsovereenkomst.

7. Datalekken
Bij een datalek moet u snel 
handelen. U bent verplicht om 

(vermoedens van) ernstige datalakken 
binnen 72 uur na ontdekking ervan 
te melden bij de AP. Soms moet u ook 
de betrokkene(n) informeren van wie 
de gegevens zijn ‘gelekt’. Wie is in uw 
organisatie verantwoordelijk om te 
beslissen of melding nodig is? Hoe zit 
de interne procedure precies in elkaar? 
Denk hierover na en informeer ook de 
medewerkers.

16 #2 2018actueel

Zie de AVG als kans 
om uw bestanden  
en kasten op 
schonen 
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Vorige week kwam dan eindelijk het verlossen-
de woord van dé autoriteit, De Nederlandsche 
Bank (DNB): de lonen gaan omhoog, werkenden 
gaan sterker profiteren van de economische 
groei. Voor de komende jaren voorziet DNB 
loonstijgingen van 3 procent en meer. De 
arbeidsinkomensquote (AIQ; grofweg: het aan-
deel van de lonen in de economie) gaat terug 
naar het langjarige gemiddelde.
Dat is goed nieuws, voor de werkenden én voor 
de werkgevers. Ja, ook voor werkgevers, want 
zij zijn gebaat bij tevreden en koopkrachtige 
werknemers. Henry Ford wist al dat zijn werk-
nemers namelijk ook klanten zijn.
Het afgelopen jaar is onder economen, politici, 
werkgevers en vakbonden volop gediscussieerd 
over loonstijging en aanverwante zaken zoals 
genoemde AIQ. Die discussie was aangezwen-
geld door DNB zelf en een andere autoriteit, het 
Centraal Planbureau. Politici reageerden met 
oproepen tot hogere loonafspraken. De Tweede 
Kamer organiseerde een rondetafelgesprek met 
economen en vertegenwoordigers van vakbon-
den en werkgevers over de AIQ en de loonont-
wikkeling. Maar de nieuwste prognose van DNB 
zet die hele loondiscussie in een ander licht. 
Het kouwe-druktegehalte blijkt groot te zijn ge-
weest. Politici en wetenschappers krijgen – als 
DNB gelijk krijgt – precies wat ze wilden, maar 
zonder dat ze er zelf iets aan hebben gedaan.
 

Hoe dat kan? Omdat de lonen tot stand komen 
in gesprekken tussen werkgevers en werk-
nemers – soms op individuele basis en soms 
collectief, bijvoorbeeld via werkgeversvereni-
gingen en vakbonden. Op dat niveau spelen 
begrippen als ‘loonontwikkeling’ en ‘AIQ’ hele-
maal niet. Cao-onderhandelaars kijken naar de 
toestand van het bedrijf of de bedrijfstak, naar 
de economische verwachtingen. Op basis daar-
van bepalen ze wat wenselijk en mogelijk is 
– waarbij bijvoorbeeld ook arbeidsmarktkrapte 
een rol speelt. Zij hebben zich dan ook weinig 

aangetrokken van genoemde loondiscussie, zo 
blijkt uit de cijfers die AWVN regelmatig publi-
ceert. Die vertonen eigenlijk een heel normaal 
trendbeeld: als de economie aantrekt, duurt het 
enige tijd voordat de loonafspraken omhoog 
gaan en het duurt nog iets langer voordat de 
lonen daadwerkelijk stijgen (loonafspraken 
gaan immers over de toekomst). Als de econo-
mie inzakt, duurt het ook enige tijd voordat 
de loonafspraken een dalende trend vertonen. 
Lonen en loonafspraken hebben altijd iets 
meer tijd nodig. Toen Nederland na jaren van 
uitbundige groei in 2008 in een economische 
crisis geraakte, kwam er ook niet in één klap 
een einde aan de loonstijgingen. Zelfs tijdens 
de economische krimp vanaf eind 2008 bleven 
de loonafspraken gemiddeld nog lang boven 
de 2 procent en duurde het tot 2010 voordat 1 
procent normaal werd. Let wel: 1 procent loon-
stijging – nog steeds omhoog, dus.
Mij zijn geen gevallen bekend van een nega-
tieve loonafspraak: een afspraak om de lonen 
te laten dalen vanwege de slechte economische 
vooruitzichten. Liever kiezen we er in Neder-
land voor om via reorganisaties de loonkosten 
in de hand te houden, dan alle werknemers een 
stapje terug te laten doen. Loondaling is taboe.

Ik voorzie dat over enige tijd de economisch 
groei zal terugvallen. Ik voorzie daarnaast – en 
ook voor deze voorspelling is geen magische 
kracht nodig – dat de lonen dan nog zullen 
doorstijgen. Ik voorzie óók dat we dan géén 
parlementair rondetafelgesprek zullen hebben 
over de vraag waarom de lonen blijven stijgen 
terwijl de economie verslechtert.
Tenslotte nog een andere kanttekening bij de 
nu hopelijk beëindigde loondiscussie. Arbeids-
voorwaarden gaan over veel meer dan loon. 
Terwijl we ons druk maakten over mogelijk te 
lage loonstijgingen, zijn in het cao-overleg de 
afgelopen jaren ook afspraken gemaakt over 
werktijden, vrije dagen, keuzebudgetten en 
tal van andere zaken. Vooral de vele afspraken 
over duurzame inzetbaarheid zijn buitenge-
woon interessant. Via duurzame inzetbaar-
heid houden of krijgen werkenden perspectief 
op goede banen en promotie, en vergroten 
ze hun verdienvermogen. Mag het daar iets 
vaker over gaan? 
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Politici krijgen 
precies wat ze wilden 
zonder er zelf iets aan  
te hebben gedaan

Verder is het van belang om in de 
verwerkingsovereenkomsten met uw 
dataverwerkers afspraken op te nemen 
over de manier waarop zij omgaan 
met (vermoedens van) datalekken. Leg 
bijvoorbeeld vast dat zij u binnen 24 uur 
na de ontdekking op de hoogte brengen. 
Er moet immers tijd overblijven om de 
risico’s in te schatten (hoe ernstig is dit 
lek eigenlijk?), maatregelen te nemen, 
de schade te beperken en het lek tijdig 
te melden bij de AP en/of de betrokke-
nen. Op de website van de AP staat veel 
praktische informatie over (vermoedens 
van) datalekken. 

8. Verwerkersovereen
komsten
Als uw organisatie werkt met 

partijen die in uw opdracht gegevens 
verwerken, dan moet u met hen ver-
werkersovereenkomsten sluiten. Denk 
bijvoorbeeld aan uw salarisverwerker. 
Pensioenverzekeraars en arbodiensten 
verwerken ook gegevens, maar hebben 
dusdanige eigen (wettelijke) verantwoor-
delijkheden dat deze waarschijnlijk 
als verwerkings verantwoordelijke worden 
gezien. Daarom is het waarschijnlijk 
niet nodig om met hen een verwerkings-
overeenkomst aan te gaan. Wel is het 
verstandig om de samenwerkingsover-
eenkomsten met deze partijen na te 
lopen op privacyaspecten.

9. Ziekteverzuim
Met de gezondheidsgegevens 
van uw medewerkers moet u 

extra zorgvuldig omgaan. Voldoet uw 
HR-systeem en de verzuimregistratie 
al aan de eisen van de AVG? Zo mag u 
bijvoorbeeld niet meer registreren welke 
ziekte en klachten een medewerker 
heeft en welke behandeling hij onder-
gaat. Dit mag ook niet als uw medewer-
ker u vertelt wat hij mankeert! Alleen de 
bedrijfsarts mag gezondheidsgegevens 
registreren. Hij mag u hierover niet in-
formeren. Check of uw verzuimbeleid en 
de afspraken met de arbodienst voldoen 
aan deze nieuwe regels. Op de website 
van de AP staan handige beleidsregels 
over de omgang met gegevens van zieke 
werknemers. 

10. Alcohol, drugs en  
medicijnen
Bij beleid op het gebied van 
alcohol-, drugs- en medicijn-

gebruik gaat het om bijzondere per-
soonsgegevens. Dergelijk beleid moet 
gericht zijn op preventie en begeleiding; 
de bijbehorende procedure mag geen 
sancties bevatten. Check uw beleid en 
pas het zo nodig aan (of laat dit doen). 
Het is ook verstandig om de afspraken 
met uw arbodienst op dit punt nog eens 
na te lopen. 

AWVN werkt samen met Privacy Compa-
ny, een bedrijf dat producten en diensten 
levert op het gebied van privacy en de 
AVG. De ‘privacy kit’ is een doe-het-zelf-
pakket voor organisaties die persoons-
gegevens verwerken, met meer dan 25 
Excel-, Word- en Powerpoint-templates. 
Het bedrijf biedt ook een e-learningmodu-
le om het privacybewustzijn van mede-
werkers te vergroten. AWVN-leden krijgen 
korting bij Privacy Company. Zie ‘AVG-

proof met tooling van Privacy Company’ 
op de website van AWVN.
Meer weten? Met vragen op het snijvlak 
van HR, werkgeverschap en privacy kunt 
u terecht bij AWVN-advocaten. Neem bij 
andere privacyvragen contact op met de 
AWVN-werkgeverslijn:  
werkgeverslijn@awvn.nl, 070 850 86 05. 
De medewerkers van de AWVN-helpdesk 
voor werkgevers kunnen u dan in contact 
brengen met Privacy Company.

Praktische ondersteuning

Meer informatie over privacy in 
de arbeidsrelatie, het bescher-
men van de persoonsgegevens 
van werknemers en de AVG, 
vindt u op de website van AWVN 
onder ‘Actuele HR-issues’.

Zorg dat de 
invoering van de 
AVG niet slechts 
een papieren 
exercitie is

Astrid Zuidinga 
werkt als advocaat 
bij AWVN-advocaten


