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De AVG in een notendop

• Ziet op de verwerking van persoonsgegevens

• Verbod op verwerking van bijzondere persoonsgegevens 

(zie art. 9 AVG)

• Materiële en territoriale toepassingsbereik: zie art. 2 en 3 AVG

• Maximale boetes van EUR 20 miljoen of 4% van de 

wereldwijde omzet van een onderneming
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Beginselen (zie art. 5 AVG)

• Rechtmatigheid, zorgvuldigheid en 

transparantie

• Welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven 

en gerechtvaardigde doeleinden en 

doelbinding

• Dataminimalisatie

• Juistheid van gegevens

• Opslagbeperking (niet langer dan 

noodzakelijk)

• Integriteit en vertrouwelijkheid 

(beveiligen tegen datalekken)
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Beginselen (zie art. 5 AVG)

Verwerkingsverantwoordelijke 

is verantwoordelijk voor 

voldoen aan beginselen en 

moet dit kunnen aantonen (zie 

checklist 1 Handleiding 

Ministerie van V&J): 

accountability principe (ook 

wel: verantwoordingsplicht, 

zie art. 5 lid 2 AVG jo. art. 24 

AVG). 
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Grondslagen
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Grondslagen (art. 6 AVG):

• Toestemming voor verwerking voor een of meer specifieke 

doeleinden

• Noodzakelijk ter uitvoering van een overeenkomst

• Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichting

• Noodzakelijk om vitale belangen van de betrokkene of andere 

natuurlijke persoon te beschermen

• Noodzakelijk voor de vervulling van taak van algemeen belang 

of van een taak in het kader van de uitoefening van het 

openbaar gezag

• Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde 

belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of 

een derde (let op belangenafweging!)
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Toestemming:

Toestemming: “vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige 

toestemming”, via “verklaring of ondubbelzinnig actieve handeling” 

aanvaarden van verwerking (zie art. 4 onder 11 en art. 7 AVG). Let op 

EDPB Richtsnoeren inzake toestemming. Vastleggen van wijze waarop 

toestemming wordt gevraagd en toestemmingen documenteren.

NB: Kinderen: zie art. 8 AVG. NL: 16 jaar, zie art. 5 Uitvoeringswet.
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Vb. uitzondering werken met toestemming in 

arbeidsrelatie (Q&A AP juni 2019):
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Welke grondslag?
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Normuitleg AP grondslag ‘gerechtvaardigd belang’

• Bij beroep op gerechtvaardigd belang is sprake van een botsing van 

rechtsbelangen: grondrecht van de betrokkene vs. (grond)recht van de 

verwerkingsverantwoordelijke of de derde;

• Drie cumulatieve voorwaarden waaraan moet worden voldaan:

1. Behartiging van een gerechtvaardigd belang van de voor de 

verwerking verantwoordelijke of een derde;

2. Noodzaak van de verwerking van de persoonsgegevens voor de 

behartiging van het gerechtvaardigde belang (proportionaliteits-

en subsidiariteitstoets);

3. De voorwaarde dat de fundamentele rechten en vrijheden van de 

bij de gegevensverwerking betrokken persoon niet prevaleren. 

Dus: belangenafweging.
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Temperaturen van werknemers (I)

• Temperaturen kan leiden tot verwerken van gezondheidsgegevens;

• Doorbreken verbod art. 9 AVG?

• Art. 9 lid 2 AVG en art. 30 UAVG bieden geen soelaas;

• Toestemming? Probleem gelet op afhankelijkheidsrelatie werkgever 

– werknemer;

• Daarnaast: nut/effectiviteit van temperaturen niet aangetoond: 

merendeel besmettingen komt niet in beeld (probleem met art. 5 lid 1 

onder b AVG);

• AP maakte 26 nov. 2020 bekend dat twee bedrijven die werknemers 

temperatuurden onderzocht zijn en dat zij over een tijdje

weer gecontroleerd worden.
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Temperaturen van werknemers (II)

• AVG niet van toepassing indien:

Alleen temperatuur wordt afgelezen en:

• De temperatuur niet wordt opgenomen in een bestand, zoals een 

Excellijst met namen en de gemeten temperaturen;

• De meting mag niet geautomatiseerd plaatsvinden, zoals bij een 

warmtecamera;

• De verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben. 

Bijvoorbeeld poortjes die automatisch openen of een licht dat 

automatisch op groen gaat als de temperatuur niet te hoog is.
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Sneltests (I)
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Sneltests (II): toestemming werknemer?
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Specifieke eisen op rijksoverheid.nl voor testen buiten de 

GGD om:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/testbeleid/coronatest-buiten-ggd-teststraten
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Werkgeverstesten.nl
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Sneltests? (III)

• Bij sneltest gaat het niet alleen om gezondheidsgegevens 

maar ook om genetische gegevens;

• AP hanteert voor sneltests dezelfde “voorwaarden” als voor 

temperaturen om AVG niet van toepassing te laten zijn;

• Voor zowel temperaturen als sneltests: naast AVG nog art. 8 

EVRM (noodzakelijkheidsvereiste problematisch), art. 7 Hv en 

10 en 11 Gw! Dus geen “collega’s op een rij”. Denk ook aan 

camera’s! 
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Mag u als werkgever noteren dat 

corona heeft?
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Verbod tenzij….

• Uitvoeringswet AVG geeft een aantal uitzonderingen voor 

het verbod, zie art. 30 lid 1 UAVG;

• Werkgever mag gezondheidsgegevens verwerken als dit 

noodzakelijk is voor de re-integratie of begeleiding van 

werknemers in verband met ziekte of 

arbeidsongeschiktheid;

• Of wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om deze 

gegevens te verwerken (bijv. Wet verbetering poortwachter, 

Arbeidsomstandighedenwet etc.).
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Boete CP&A (I)

• CP&A is klein onderhoudsbedrijf van openbare objecten met circa 160 werknemers;

• AP krijgt op 11 januari 2019 een melding dat CP&A een online (voor iedereen 

toegankelijke!) verzuimregistratie bijhoudt in Google Drive waarin 

gezondheidsgegevens van zieke werknemers worden verwerkt;

• Het gaat hierbij om verzuimreden (zowel fysieke als mentale gezondheid), prognose 

en de bijbehorende opmerkingen;

• AP belt op 2 mei 2019 met verzoek om online verzuimregistratie offline te halen. Ook 

wordt normoverdragende brief gestuurd met wettelijk kader meldplicht datalekken 

(want gegevens zijn toegankelijk voor onbevoegden);

• CP&A haalt verzuimregistratie offline en doet datalekmelding;

• Sprake van overtreding van art. 9 lid 1 AVG;

AP 24 maart 2020, gepubliceerd op 19 mei 2021 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_cpa_verzuimregistratie.pdf
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Boete CP&A (II)

• AP toetst of beroep op art. 9 lid 2 aanhef en onder b van de AVG (noodzakelijk voor 

verplichtingen o.g.v. arbeidsrecht, sociale zekerheidsrecht en sociale beschermingsrecht); 

zoals in art. 30 UAVG uitgewerkt mogelijk is;

• Gezondheidsgegevens mogen door werkgever ex art. 30 lid 1 onder a en b UAVG worden 

verwerkt als dat noodzakelijk is voor:

• de goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve 

arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de 

gezondheidstoestand van de betrokkene; of

• de re-integratie of begeleiding van werknemers.

• AP verwijst naar Beleidsregels “De zieke werknemer” uit 2016 waarin onder meer staat dat 

gegevens over diagnoses, naam van de ziekte, specifieke klachten of pijnaanduidingen, 

gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen e.d. en 

overige situationele problemen (zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, 

verhuizing, overlijden partner, scheiding e.d.) niet mogen worden verwerkt.

AP 24 maart 2020, gepubliceerd op 19 mei 2021

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_cpa_verzuimregistratie.pdf
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Boete CP&A (III)

Iets meer achtergrond (staat niet in Boetebesluit AP): MvT bij de Wet bescherming 

persoonsgegevens, p. 113:

AP 24 maart 2020, gepubliceerd op 19 mei 2021 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25892-3.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_cpa_verzuimregistratie.pdf
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Boete CP&A (IV)

• CP&A kan geen beroep doen op deze uitzonderingen;

• Daarnaast onderzoekt AP of CP&A aan art. 32 AVG heeft voldaan (nemen 

van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen);

• AP: niet aan voldaan; bij toegang via internet tot dit soort gegevens moet je 

zwaardere maatregelen treffen, zoals tweefactorauthenticatie;

• CP&A stelt: de link naar het Google Drive bestand was alleen verstrekt aan 

personen die betrokken zijn/waren bij de re-integratie en CP&A had er geen 

rekening mee gehouden dat link aan onbevoegde zou worden verstrekt;

• AP: deze organisatorische maatregel is onvoldoende;

AP 24 maart 2020, gepubliceerd op 19 mei 2021 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_cpa_verzuimregistratie.pdf
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Boete CP&A (V)

• AP: basisboete voor overtreding art. 9 lid 1 AVG (categorie IV overtreding 

o.g.v. de AP Boetebeleidsregels 2019) EUR 725.000 en basisboete voor 

overtreding art. 32 lid 1 AVG van EUR 310.000,- (categorie II overtreding);

• Totale boete: EUR 1.035.000,-

• Matiging via evenredigheidsbeginsel van art. 3:4 Awb jo. 5:46 Awb gelet op 

cumulatie van sancties en draagkracht CP&A wordt boete vastgesteld op 

EUR 15.000,-.

AP 24 maart 2020, gepubliceerd op 19 mei 2021 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/boete_cpa_verzuimregistratie.pdf
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Mag u als werkgever op verzoek van 

de werknemer in pd opnemen dat 

hij/zij corona heeft gehad?
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Vrijwillig verstrekte informatie

• Vrijwillig verstrekte informatie over de aard en oorzaak van de ziekte mag slechts in 

uitzonderlijke situaties in de verzuimregistratie/personeelsdossier worden opgenomen, 

zelfs als betrokkene daarom verzoekt! Idee: niet voldoen aan 

noodzakelijkheidsvereiste en onwenselijk dat de informatie de werknemer tot in lengte 

van jaren achtervolgt.

• Huidig standpunt AP: “Natuurlijk mag u wel vrijwillig gegevens over uw ziekte aan uw 

werkgever doorgeven. Doet u dit, dan mag uw werkgever deze gegevens alleen in 

uitzonderlijke situaties in uw personeelsdossier opnemen.”

• Zie beleidsregels p. 22:
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Registratie vaccinatiegegevens door werkgever

• Gezondheidsgegevens, zie art. 9 lid 1 AVG;

• Geen grondslag om verwerkingsverbod van art. 9 AVG te doorbreken;

• Huidige wetgeving biedt geen specifieke basis voor werkgevers om 

gegevens over coronavaccinaties van werknemers te registreren;

• AP zal wetgevingsadvies geven als De Jonge doorkomt met 

wetsvoorstel voor registreren vaccinaties in de zorg; 

• Nog geen wetsvoorstel, wel wetsvoorstel “Tijdelijke wet verbreding inzet 

toegangsbewijzen” d.d. 22 november 2021: voorstel wijziging Wet 

publieke gezondheid om coronatoegangsbewijs te verplichten voor 

werknemers in sectoren waar het CTB ook aan bezoekers wordt 

gevraagd (bijv. horeca) en toegangsbewijsplicht op werkplekken waar 

het risico op besmettingen hoog is, e.e.a. uit te werken via 

ministeriële regelingen (zie ook MvT p. 11 en 12), wordt pas in

januari 2022 behandeld.

https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vlo5nd9nzarz/f=y.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20211122/memorie_van_toelichting/document3/f=/vlo5m70um0kl.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/06/kamerbrief-over-proces-wetsvoorstellen-covid-19
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Handhaving AVG komt op gang

Bron: CMS GDPR 

Enforcement

Tracker
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En nu gaat het hard: € 746 miljoen voor Amazon en 

€225 miljoen voor Whatsapp
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Hoogste (bekende) AP boete tot nu toe: EUR 2,75 miljoen

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-belastingdienst-voor-discriminerende-en-onrechtmatige-werkwijze
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Hoogste ‘privacy op de werkvloer boete’: Duitsland €35 miljoen

• Bij een service-centrum in Nuremberg kregen werknemers van H&M na 

afwezigheid vanwege vakantie of ziekte een ‘welkom terug’-gesprek, waarin 

hun vakantie-ervaringen, ziekte-symptomen en diagnoses aan de orde 

kwamen;

• Leidinggevenden voerden privé-gesprekken en praatjes met werknemers op 

de werkvloer over onder meer hun religieuze opvattingen en 

familieproblemen. Alle deze zaken werden vastgelegd op interne 

netwerkschijf (al sinds 2014!)

• Meer dan 50 managers konden gegevens inzien en informatie werd gebruikt 

voor beslissingen over dienstverband en nemen van maatregelen;

• E.e.a. komt aan het licht als door configuratiefout in oktober 2019 gegevens 

tijdelijk voor iedereen binnen bedrijf zichtbaar zijn….
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Budget AP

• AP: takenpakket is ongekend breed en heeft internationale dimensie. Toezichtsveld

verschilt aanzienlijk van dat van andere toezichthouders die zich focussen op 

organisaties die actief zijn in een specifieke sector (AFM, DNB) of een bepaalde 

dienst verlenen. Ook moet AP toezicht houden op grootschalige justitie-, politie- en 

grensbewakingssystemen en vindt er voortdurend afstemming met andere EU-

privacytoezichthouders plaats.

AP wil structurele financiering van EUR 100 miljoen

Position paper 19 mei 2021

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/ap_position_paper_mei_2021.pdf
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Maar helaas…..
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Private handhaving via massaschadeclaims:

PC: 12 januari a.s. uitspraak over ontvankelijkheid
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Autoriteit Persoonsgegevens
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Extra website: www.hulpbijprivacy.nl
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Handleiding Ministerie van Justitie & Veiligheid
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European Data Protection Board
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Vragen?
fc@hunterlegal.nl/0643035156


