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mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman, mr. N.W.J. (Nicole) van der Stokker-Welsink en
mr. J.PM. (Joop) van Zijl

Bescherming van de privacy van 
de zieke werknemer

Casus 1
– Dutch Fasteners heeft vóór de inwerkingtreding van de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) op 25-05-2018 in de arbeidsovereenkomsten met haar 
werknemers de volgende bepaling laten opnemen: “De werknemer verleent de werkgever 
uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van zijn persoonsgegevens”.

201-10-2019
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Stelling 1
– WAAR of NIET WAAR?

“Het opnemen van deze clausule in de arbeidsovereenkomst is zinvol.”

301-10-2019

Antwoord stelling 1
– De stelling is: NIET WAAR !

401-10-2019
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Toelichting casus 1
– algemene beginselen gegevensverwerking:

– verwerking van persoonsgegevens moet in het algemeen voldoen aan de volgende algemene 

beginselen (artikel 5 lid 1 onder a AVG)
– rechtmatig

– behoorlijk

– transparantie

– verwerking van persoonsgegevens (artikel 5 lid 1 sub b AVG)
– persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld voor doeleinden die:

• welbepaald zijn

• uitdrukkelijk omschreven zijn

• gerechtvaardigd zijn

501-10-2019

Toelichting casus 1
– verwerking van persoonsgegevens moet (artikel 5 lid 1 sub b AVG):

– toereikend zijn

– ter zake dienend zijn

– beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt

– persoonsgegevens moeten juist en nauwkeurig zijn
– zo nodig geactualiseerd

– verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig als er een rechtvaardigingsgrond voor 

bestaat (artikel 6 AVG):
– toestemming werknemer

– verwerking noodzakelijk voor uitvoering arbeidsovereenkomst

– verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de werkgever

– de werkgever heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking dat dient te prevaleren boven het belang 

van de werknemer

601-10-2019
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Toelichting casus 1
– toestemming moet voldoen aan de volgende voorwaarden (artikel 4 onder 11 AVG, artikel 7 

AVG):
– vrij

– specifiek

– geïnformeerd

– ondubbelzinnig

– actief

– AP stelt zich op het standpunt dat werknemers in het algemeen niet vrij zijn in hun keuze 
om toestemming te geven vanwege het bestaan van een gezagsverhouding ten opzichte 
van de werknemer 

701-10-2019

Toelichting casus 1
– toestemming van de werknemer is voor werkgevers dus als regel geen goede grond voor 

het verwerken van persoonsgegevens van de werknemer
– eenmaal verleende toestemming kan ook steeds weer worden ingetrokken
– toestemming is ook niet nodig, want de werkgever heeft doorgaans andere 

rechtvaardigingsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens van de werknemer:
– verwerking noodzakelijk voor uitvoering arbeidsovereenkomst

– verwerking noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de werkgever

– de werkgever heeft een gerechtvaardigd belang bij de verwerking dat dient te prevaleren boven 

het belang van de werknemer

801-10-2019
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Casus 2
– In het magazijn van Dutch Fasteners werkt Dirk. Op 01-10-2019 meldt Dirk zich ziek bij zijn 

leidinggevende. Die leidinggevende zou graag willen weten hoe lang de ziekmelding van 
Dirk gaat duren, want dan kan hij daarmee rekening houden bij zijn planning van het werk 
en eventueel een uitzendkracht inschakelen.

901-10-2019

Stelling 2
– WAAR of NIET WAAR?

“De leidinggevende van Dirk mag aan Dirk niet vragen hoe lang Dirk ziek denkt te zijn, want 
dat is een medisch gegeven.”

1001-10-2019
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Antwoord stelling 2
– De stelling is: NIET WAAR !

1101-10-2019

Toelichting casus 2
– Verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid is verboden (artikel 9 lid 1 AVG).
– Uitzonderingen (artikel 9 lid 2 onder b AVG):

– verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van verplichtingen of de uitoefening van specifieke 

rechten 

– van de werkgever of de werknemer

– op het gebied van arbeidsrecht of socialezekerheidsrecht

– voor zover toegestaan bij nationale wet

– mits aan de werknemer passende waarborgen worden geboden

1201-10-2019
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Toelichting casus 2
– Verbod tot verwerking van gegevens over gezondheid is niet van toepassing bij verwerking 

door werkgevers die noodzakelijk is voor (artikel 30 Uitvoeringswet AVG):
– uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of CAO’s die voorzien in aanspraken 

die afhankelijk zijn van de gezondheidstoestand van de werknemer

– de re-integratie of begeleiding van het ziekteverzuim van de werknemer

1301-10-2019

Toelichting casus 2
– Bij ziekmelding van de werknemer mag maar beperkt informatie worden gevraagd. De 

werkgever mag alleen de volgende informatie opvragen (website Autoriteit 
Persoonsgegevens):
– telefoonnummer en (verpleeg)adres

– vermoedelijke duur verzuim

– lopende afspraken en werkzaamheden

– of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval

– of sprake is van de betrokkenheid van een derde die eventueel aansprakelijk zou kunnen zijn 

(regres, met name bij verkeersongeval)

1401-10-2019
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Casus 3
– Dutch Fasteners heeft in het verleden werk gemaakt van bestrijding van het (destijds) hoge 

ziekteverzuim van haar werknemers. Daarbij is de ervaring opgedaan dat het in veel 
gevallen zin heeft om de ziekmelding niet onnodig te medicaliseren en dat heel veel 
ziekmeldingen het snelst opgelost zijn als de leidinggevende en de werknemer daarover in 
gesprek gaan.

– Het is daarom beleid bij Dutch Fasteners dat een leidinggevende met een werknemer die 
zich ziek meldt bespreekt tot welke werkzaamheden de werknemer nog wel in staat is.

– De bedrijfsarts komt er alleen nog aan te pas als de werknemer wat langer ziek blijft of als 
de werknemer daar uitdrukkelijk om vraagt.

– Het ziekteverzuim van Dutch Fasteners is met deze werkwijze aanzienlijk gedaald.

1501-10-2019

Stelling 3
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag de resterende arbeidsmogelijkheden van Dirk en de invulling daarvan 
op deze wijze met Dirk bespreken.”

1601-10-2019
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Antwoord stelling 3
– De stelling is: NIET WAAR !

1701-10-2019

Toelichting casus 3
– De werkgever mag de werknemer niet vragen naar resterende mogelijkheden en de 

invulling daarvan.
– Autoriteit Persoonsgegevens 23-02-2016: “De zieke werknemer. Beleidsregels voor de verwerking 

van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.” 

– De arbodienst/bedrijfsarts mag de volgende gegevens aan de werkgever verstrekken:
– werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel in staat is (functionele mogelijkheden)

– verwachte duur verzuim

– mate van arbeidsongeschiktheid

– adviezen over aanpassingen, werkvoorzieningen en interventies

– Pas na verstrekking van deze gegevens door de arbodienst/bedrijfsarts mag de werkgever 
deze gegevens met de werknemer bespreken.

1801-10-2019
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Casus 4
– Ellen werkt sinds 01-07-2019 op de administratie van Dutch Fasteners.
– Voordat zij bij Dutch Fasteners kwam werken, heeft Ellen als assistent-accountant gewerkt 

bij een accountantskantoor. Bij de sollicitatie heeft Ellen gemeld dat dat werk te zwaar voor 
haar was en dat zij daardoor toen langdurig ziek is uitgevallen. 

– Ellen meldt zich op 01-10-2019 ziek.
– Dutch Fasteners vraagt zich af of bij deze ziekmelding de no-riskpolis van toepassing is en 

of Ellen dus recht heeft op een Ziektewetuitkering die Dutch Fasteners kan verrekenen met 
het tijdens ziekte door te betalen loon.

– De no-riskpolis zou met name van toepassing zijn als Ellen bij haar vorige uitval wegens 
ziekte tenminste 104 weken lang ziek geweest is en bij het einde van die periode van 104 
weken ongeschikt was voor haar werk bij het accountantskantoor. 

1901-10-2019

Stelling 4
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag aan Ellen vragen of zij bij haar vorige uitval wegens ziekte 104 weken 
ziek geweest is, en zo ja, of zij dan door het UWV na 104 weken ongeschikt is geacht voor 
haar werk bij het accountantskantoor.”

2001-10-2019
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Antwoord stelling 4
– De stelling is: NIET WAAR !

2101-10-2019

Toelichting casus 4
– De werkgever mag bij de werknemer informeren naar het bestaan van recht op een 

Ziektewetuitkering zodra de arbeidsovereenkomst twee maanden heeft geduurd (artikel 
38b Ziektewet)

– Maar de werkgever hoeft niet te weten op welke grond de werknemer recht heeft op de no-
riskpolis.

– Bij gebreke van een noodzaak mag de werkgever dit specifieke medische gegeven (de 
reden waarom de no-riskpolis van toepassing is) niet verwerken, wel het feit dat de no-
riskpolis van toepassing is.
– Autoriteit Persoonsgegevens 23-02-2016: “De zieke werknemer. Beleidsregels voor de verwerking 

van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.” 

2201-10-2019
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Casus 5
– Dutch Fasteners verkoopt ook een groot deel van haar bevestigingsmaterialen online, via 

haar eigen website.
– Die website wordt geprogrammeerd en beheerd door Fred. Fred heeft een lichte autistische 

stoornis, maar het werk dat hij bij Dutch Fasteners doet is geknipt voor Fred. Zo lang men 
Fred duidelijke opdrachten en een rustige werkplek geeft, gaat alles prima.

– Fred is altijd open geweest over het bestaan van zijn autistische stoornis, ook ten opzichte 
van Dutch Fasteners. Als lid van de patiëntenvereniging voor mensen met autisme, schrijft 
hij zelfs een wekelijkse blog op de website van deze patiëntenvereniging.

2301-10-2019

Stelling 5
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag het feit dat Fred een autistische stoornis heeft niet in haar 
personeelsdossier vastleggen.”

2401-10-2019
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Antwoord stelling 5
– De stelling is: NIET WAAR !

– of misschien toch WAAR?

2501-10-2019

Toelichting casus 5
– Verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid is verboden (artikel 9 lid 1 AVG).
– Uitzonderingen (artikel 9 lid 2 onder e AVG):

– persoonsgegevens die door de werknemer openbaar zijn gemaakt.

– Let op, voordat Dutch Fasteners tot verwerking mag overgaan moet nog wel vastgesteld 
worden dat:
– sprake is van een uitdrukkelijk omschreven rechtmatig doel (artikel 5 lid 1 sub b AVG)

– het goed doen functioneren van Fred als werknemer, ondanks zijn autistische stoornis?

– de verwerking van dit gegeven noodzakelijk is voor dat doel (artikel 5 lid 1 onder c en d AVG)
– is het vastleggen van de beperkingen niet voldoende?

– Dutch Fasteners een rechtvaardigingsgrond heeft voor het verwerken van dit gegeven (artikel 6 

AVG)
– noodzakelijk voor uitvoering arbeidsovereenkomst?

2601-10-2019
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Toelichting casus 5
– Vrijwillig door de werknemer gedeelde gegevens over de gezondheidssituatie van de 

werknemer mogen door de werkgever niet worden vastgelegd!
– verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid is verboden (artikel 9 lid 1 AVG).

– uitzondering voor re-integratie of begeleiding van het ziekteverzuim van de werknemer (artikel 30 

Uitvoeringswet AVG)

– maar de verwerking van dit gegeven is niet noodzakelijk voor dit doel (artikel 5 lid 1 onder c en d 

AVG).

2701-10-2019

Toelichting casus 5
– Vastleggen = verwerken!

– artikel 4 onder 2 AVG: “verwerking” = een bewerking of een geheel van bewerkingen met 

betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, 

bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 

afschermen, wissen of vernietigen van gegevens

– Luisteren mag wel, weten ook, maar opvragen en vastleggen dus niet. 

2801-10-2019
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Casus 6
– Gerda is werkzaam in de huishoudelijke dienst van Dutch Fasteners. Zij verzorgt voor de 

medewerkers en gasten van Dutch Fasteners koffie en thee, de lunch en als er 
overgewerkt moet worden ook een warme maaltijd. Daarnaast verricht zij 
schoonmaakwerkzaamheden.

– Helaas is Gerda ziek uitgevallen. Zij is nu bijna drie maanden ziek.
– Dutch Fasteners is eigenrisicodrager voor de WGA. Het risico dat Dutch Fasteners een 

eventuele WGA-uitkering van Gerda moet gaan betalen is verzekerd.
– De verzekeringsvoorwaarden bepalen dat Dutch Fasteners na drie maanden ziekte bij de 

verzekeraar moet melden dat Gerda ziek is. De verzekeraar wil dit weten om er zeker van 
te zijn dat de re-integratie optimaal vorm wordt gegeven. Als Dutch Fasteners de melding 
niet doet loopt zij het risico dat de uitkering later wordt geweigerd.

2901-10-2019

Casus 6
– Bij de melding wil de verzekeraar met betrekking tot Gerda de volgende gegevens 

ontvangen:
– naam, adres en woonplaats

– loongegevens

– eventueel datum einde dienstverband

– eerste verzuimdag

– datum van eventueel gedeeltelijk herstel

– vermoedelijke duur van het verzuim

– arbeidsongeschiktheidspercentage of percentage loonwaarde

– aantal uren per dag of week waarin passend werk mogelijk is + eventueel opbouwschema

3001-10-2019
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Casus 6
– of sprake is van “vangnet” of regres

– of interventies zijn ingezet, zo ja, wanneer en wat daarvan de kosten zijn 

– of een plan van aanpak is opgesteld

– of de activiteiten uit het plan van aanpak tijdig zijn uitgevoerd

3101-10-2019

Stelling 6
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag deze gegevens aan de claimbehandelaar van de verzekeraar 
verstrekken. Daarvoor hoeft niet eerst een verwerkersovereenkomst te worden afgesloten.”

3201-10-2019
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Antwoord stelling 6
– De stelling is: WAAR !

3301-10-2019

Toelichting casus 6
– Deze verwerking van deze persoonsgegevens voldoet aan de voorwaarden van AVG 

omdat :
– Dutch Fasteners voor de verstrekking van de persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel heeft 

(artikel 5 lid 1 sub b AVG), namelijk het verzekeren van het risico dat een WGA-uitkering als 

eigenrisicodrager zelf moet worden betaald

– niet meer gegevens worden verstrekt dan noodzakelijk is voor dit doel (artikel 5 lid 1 sub b AVG)

– Dutch Fasteners een grondslag heeft voor de verstrekking van deze persoonsgegevens (artikel 6 

AVG) :
– voldoen aan wettelijke verplichting van artikel 7:941 (meldingsplicht verwezenlijking risico)

– een gerechtvaardigd belang heeft dat dient te prevaleren boven het belang van Gerda

3401-10-2019
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Toelichting casus 6
– De betreffende verstrekking van persoonsgegevens aan de verzekeraar dient dan wel nog 

te zijn beschreven in een privacyverklaring (artikel 12 AVG)
– beknopt

– transparant

– begrijpelijk

– gemakkelijk toegankelijk

– in duidelijke en eenvoudige taal

3501-10-2019

Toelichting casus 6
– Onderscheid tussen:

– verwerkingsverantwoordelijke: degene die doel en middelen voor de verwerking van de 

persoonsgegevens vaststelt (artikel 4 onder 7 AVG)

– verwerker: degene die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 

verwerkt (artikel 4 onder 8 AVG)

– Een verwerkingsverantwoordelijke moet met een verwerker een verwerkersovereenkomst 
sluiten (artikel 28 AVG):
– afdoende garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en 

organisatorische maatregelen ter voldoening aan AVG

– schriftelijk of elektronisch

– bindend

– verplichte inhoud

3601-10-2019
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Toelichting casus 6
– Verwerkingsverantwoordelijk zijn onder meer:

– arbodienst/bedrijfsarts

– re-integratiebedrijf

– zelfstandig werkend casemanager

– zelfstandig werkend arbeidsdeskundige

– assurantietussenpersoon

– verzekeraar

– pensioenuitvoerder

– advocaat

3701-10-2019

Toelichting casus 6
– N.B.: geen loonstroken verzenden, want deze bevatten doorgaans meer gegevens dan die 

waarvan de noodzaak bestaat om die te verstrekken, bijvoorbeeld:
– BSN-nummer

– burgerlijke staat

– lunchkosten

– lening bij werkgever

– vakbondslidmaatschap

3801-10-2019
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Casus 7
– Nadat Dutch Fasteners zich er van overtuigd heeft dat:

– voor de verstrekking van de persoonsgegevens een gerechtvaardigd doel bestaat

– de verstrekking van de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk is voor dat doel

– voor de verstrekking van de persoonsgegevens een rechtvaardigingsgrondslag bestaat

– de verstrekking van de persoonsgegevens is beschreven in een privacyverklaring

– de claimbehandelaar van de verzekeraar een verwerkingsverantwoordelijk is

verzendt Dutch Fasteners de opgevraagde persoonsgegevens van Gerda per e-mail aan de 

claimbehandelaar van de verzekeraar.

3901-10-2019

Stelling 7
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag deze persoonsgegevens per e-mail verzenden.”

4001-10-2019
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Antwoord stelling 7
– De stelling is: NIET WAAR !

4101-10-2019

Toelichting casus 7
– verwerkingsverantwoordelijke en verwerker moeten zorgen voor passende technische en 

organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens (artikel 32 lid 1 AVG)
– rekening houdend met:

– stand van de techniek

– uitvoeringskosten

– aard persoonsgegevens

– omvang persoonsgegevens

– context

– verwerkingsdoeleinden

– waarschijnlijkheid en ernst van risico’s

– onder meer omvattend versleuteling van persoonsgegevens

4201-10-2019
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Casus 8
– Henk is op 01-01-2019 bij Dutch Fasteners komen werken als chauffeur op basis van een 

arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar. 
– Kort na aanvang van de arbeidsovereenkomst is Henk ziek geworden. Met Henk zijn 

vervolgens afspraken gemaakt over aanpassing van zijn werk, waardoor hij zijn werk 
gedeeltelijk kon hervatten. 

– De arbeidsovereenkomst met Henk is na het eerste jaar niet verlengd. 
– Henk was toen inmiddels weer ziek uitgevallen.
– Het UWV heeft per 01-01-2020 een Ziektewetuitkering aan Henk toegekend.
– Dutch Fasteners is eigenrisicodrager en moet de Ziektewetuitkering van Henk zelf betalen.
– Als het UWV aan Henk aansluitend aan de Ziektewetuitkering een WGA-uitkering toekent, 

leidt dit tot een verhoogde vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 
van Dutch Fasteners. 

4301-10-2019

Casus 8
– Het personeelsdossier van Henk omvat onder meer:

– administratieve gegevens over het ziekteverzuim (datum ziekmelding, duur verzuim, datum 

gedeeltelijke werkhervatting)

– gegevens over de re-integratie

– afspraken over aanpassing van het werk

– gegevens over de uitbetaling van de Ziektewetuitkering.

4401-10-2019
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Stelling 8
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners moet het personeelsdossier van Henk op 01-01-2022 (twee jaar na de 
uitdiensttreding) vernietigen.”

4501-10-2019

Antwoord stelling 8
– De stelling is: NIET WAAR !

4601-10-2019
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Toelichting casus 8
– persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor zij worden verzameld (artikel 5 lid 1 onder e AVG)
– AVG noemt geen termijnen

– tot 25-05-2018: artikel 10 Wet bescherming persoonsgegevens jo. Vrijstellingsbesluit WBP: 
– artikel 7, 8, 9 en 10 lid 5: personeelsgegevens: twee jaar na einde arbeidsovereenkomst

4701-10-2019

Toelichting casus 8
– wettelijke bewaartermijnen:

– administratie: 7 jaar (artikel 52 lid 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen)

– gegevens identificatieplicht: 5 jaar (artikel 7.5 Uitvoeringsregeling loonbelasting)

– opgave gegevens door werknemer: 5 jaar (artikel 7.9 Uitvoeringsregeling loonbelasting)

– loonbelastingverklaring: 5 jaar (artikel 12.1 Uitvoeringsregeling loonbelasting)

– ZW-eigenrisicodragen 5 jaar (artikel 3 lid 2 onder b Regeling werkzaamheden, administratieve 

voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW)

4801-10-2019
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Toelichting casus 8
– redelijke bezwaartermijn volgens Autoriteit Persoonsgegevens 23-02-2016: “De zieke 

werknemer. Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid 
van zieke werknemers.”:
– administratieve verzuimgegevens: 

– twee jaar na einde arbeidsovereenkomst

– langer bij arbeidsconflict of geschil over toekenning arbeidsongeschiktheidsuitkering

– re-integratiedossier:
– twee jaar na einde re-integratie

– langer bij blijvende afspraken (opnemen in personeelsdossier)

– eigenrisicodragen ZW:
– vijf jaar  (artikel 3 lid 2 Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten 

eigenrisicodragen ZW)

4901-10-2019

Toelichting casus 8 
– eigenrisicodragen WGA:

– duur van WGA-traject (tien jaar)

– maar:
– moet ook gelden voor gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (+ twee jaar in verband met latere 

toerekening)

– rekening houden met mogelijkheid van later ontstaan of herleven recht op uitkering op grond van artikel 

48, 50, 55, 57 WIA (+ vijf jaar)

– praktijk: UWV en rechtbank vergeten nog wel eens werkgever te betrekken bij bezwaar of beroep (+ ?? 

jaar) 

5001-10-2019
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Casus 9
– Dutch Fasteners is eigenrisicodrager voor de WGA.
– Het risico van betaling van de WGA-uitkering is door Dutch Fasteners verzekerd.
– Nadat zijn Ziektewetuitkering is geëindigd omdat hij langer dan 104 weken ziek was, kent 

het UWV aan Henk een WGA-uitkering toe.
– Dutch Fasteners moet die uitkering zelf betalen, maar omdat dat risico verzekerd is, doet 

Dutch Fasteners een beroep op de dekking van deze verzekering.
– Om de WGA-uitkering namens Dutch Fasteners te kunnen betalen, vraagt de verzekeraar 

bij Dutch Fasteners het BSN-nummer van Henk op.

5101-10-2019

Stelling 9
– WAAR of NIET WAAR?

“Dutch Fasteners mag aan de verzekeraar het BSN-nummer van Henk verstrekken.”

5201-10-2019
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Antwoord stelling 9
– De stelling is: WAAR !

5301-10-2019

Toelichting casus 9
– Gebruik van identificatienummer (artikel 87 AVG):

– specifieke voorwaarden door lidstaten vast te stellen

– passende waarborgen

– Artikel 46 Uitvoeringswet AVG:

– toegestaan is slechts gebruik ter uitvoering van de betreffende wet dan wel voor de wettelijk 

bepaalde doeleinden

– bij algemene maatregel van bestuur kunnen andere gevallen worden aangewezen waarin het 

BSN-nummer kan worden gebruikt, waarbij nadere regels kunnen worden gesteld over het 

gebruik van het BSN-nummer

5401-10-2019
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Toelichting casus 9
– Werknemer moet aan de werkgever opgave doen van BSN-nummer

– artikel 29 lid 1 Wet op de loonbelasting 1964

– Werkgever mag BSN-nummer gebruiken (artikel 29 lid 3 Wet op de loonbelasting 1964) bij:
– van de werknemer verlangen van opgave van de gegevens die van belang zijn voor de 

loonheffing
– artikel 28 lid 1 onder a Wet op de loonbelasting1964 

– verstrekken van jaaropgave aan de werknemer
– artikel 28 lid 1 onder e Wet op de loonbelasting1964 

– verstrekken van gegevens en inlichtingen aan belastingdienst
– artikel 53 lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen

5501-10-2019

Toelichting casus 9
– Bedrijfsarts mag BSN-nummer gebruiken ter identificatie

– artikel 4 Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg

– UWV moet het BSN-nummer gebruiken ter identificatie
– artikel 33b Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)

– UWV mag het BSN-nummer voor in wet genoemde doeleinden gebruiken bij verstrekking 
van gegevens aan (artikel 73 SUWI):
– pensioenuitvoerders

– inkomensverzekeraars

– CAO-fondsen

– werkgevers

– arbodienst/bedrijfsarts
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Casus 10
– Dutch Fasteners is niet erg te spreken over de kwaliteit van de dienstverlening door haar 

arbodienst en besluit over te stappen naar een andere arbodienst.
– De nieuwe arbodienst stelt voor zijn dienstverlening de volgende gegevens nodig te 

hebben:
– de personalia en BSN-nummers van alle werknemers (dit in verband met het bezoeken van het 

preventief arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts)

– de medische en niet-medische dossiers van de “oude” arbodienst

5701-10-2019

Stelling 10
– WAAR of NIET WAAR?

“De nieuwe arbodienst vraagt deze gegevens terecht op.”
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Antwoord stelling 10
– De stelling is: NIET WAAR !

5901-10-2019

Toelichting casus 10
– De arbodienst heeft pas een noodzaak voor het verwerken van de persoonsgegevens als:

– de werknemer is ziek gemeld

– de werknemers het spreekuur van de bedrijfsarts bezoekt

– De oude arbodienst mag alleen overdragen (website Autoriteit Persoonsgegevens):
– niet medische deel van het dossier

– medische deel van het dossier als de werknemer ten tijde van de wisseling van de arbodienst ziek 

is of inde laatste vier weken ziek is geweest

– De oude arbodienst dient de werknemer te informeren en in de gelegenheid te stellen om 
bezwaar te maken.
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Vragen?

Ook na vandaag zijn onze advocaten en casemanagers graag bereid om uw vragen te beantwoorden!
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