
Geboorteverlof 

Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij. Vanaf begin 

volgend jaar een hele week. Nu is dat nog twee dagen. Vanaf 1 juli 2020 worden de 

verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby verder uitgebreid, tot 

maximaal zes weken. 

De Tweede Kamer heeft inmiddels ingestemd met  de nieuwe Wet Invoering Extra 

Geboorteverlof (WIEG). 

Nu krijgen partners na de geboorte van een baby twee dagen verlof, betaald door de 

werkgever. Dat geboorteverlof wordt vanaf 1 januari 2019 éénmaal de wekelijkse 

arbeidsduur. Vanaf 1 juli 2020 kunnen partners in het eerste half jaar na de geboorte van de 

baby vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur extra geboorteverlof krijgen. De 

verlofmogelijkheden voor partners worden zo fors verruimd, tot maximaal zes weken. 

De week geboorteverlof kan meteen worden opgenomen, maar dat kan ook in de eerste vier 

weken na de bevalling. Bijvoorbeeld als de kraamverzorger net weg is of later. 

Wie langer vrij wil, kan het eerste half jaar maximaal vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur 

extra geboorteverlof opnemen. In die periode hebben partners recht op een UWV-uitkering 

ter hoogte van 70% van het loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook 

verlengd, van vier naar zes weken. 

 



eHerkenning  

Vanaf 1 november 2018 kunt u met eHerkenning inloggen op het werkgeversportaal van 

UWV. Wilt u op tijd klaar zijn? Vraag eHerkenning dan nu alvast aan. Vanaf 1 november 2019 

is eHerkenning de enige mogelijkheid om in te loggen op het werkgeversportaal.  

EHerkenning en UWV 

 UWV gaat vanaf 1 november 2018 eHerkenning op betrouwbaarheidsniveau 3 

gebruiken voor het inloggen op het werkgeversportaal. 

 Wij hebben hierdoor zekerheid over uw online identiteit en u kunt veilig gegevens 

met ons uitwisselen. 

 Met eHerkenning kunt u nu en in de toekomst bij meer (grote) overheidsorganisaties 

inloggen, zoals de Belastingdienst, RDW (Dienst Wegverkeer) en de Kamer van 

Koophandel. 

 EHerkenning wordt door de overheid verplicht gesteld; vraag daarom snel 

eHerkenning aan. 

Hoe vraagt u eHerkenning aan? 

U vraagt eHerkenning aan bij een erkende leverancier, ook wel ‘middelenleverancier’ 

genoemd. U vindt deze erkende leveranciers via de website eherkenning.nl. Daar kunt u de 

kosten en aangeboden diensten van leveranciers met elkaar vergelijken en zelf een keuze 

maken. 

Hoe kan ik mijn medewerkers of intermediair machtigen? 

Als u gebruik maakt van eHerkenning, dan regelt u de machtigingen via uw 

middelenleverancier. Uw leverancier kan u vertellen hoe u uw medewerkers of intermediair 

machtigt. 

Als u nog inlogt op de oude manier, kunt u medewerkers machtigen door in het linker menu 

te klikken op ‘Machtigen’. Kies dan voor ‘Machtigen gebruiker’. Daarna kunt u de 

dienstenclusters selecteren waarvoor u een gebruiker wilt machtigen. Daar vult u het e-

mailadres van uw medewerker in. U kunt alleen bestaande gebruikers machtigen. 

Hoe kan ik de machtiging intrekken van een intermediair?  

Als u gebruik maakt van eHerkenning, dan kunt u via uw middelenleverancier uw 

machtigingen beheren.  

Als u nog niet inlogt met eHerkenning, dan kunt de machtiging intrekken op het 

werkgeversportaal zelf. Selecteer in het portaal de intermediair en trek de machtiging in. 

 

 

 



Hoe kan ik de diensten van het werkgeversportaal gebruiken? 

Als u gebruik maakt van eHerkenning vraagt u toegang tot de diensten op het 

werkgeversportaal aan bij uw middelenleverancier. Voor elke dienst die u nodig heeft, 

vraagt u apart een machtiging aan.  

Als u nog niet inlogt met eHerkenning, dan gebruikt u het werkgeversportaal als volgt: 

Als u werknemer bent, dan heeft u een fiscaal nummer (RSIN) nodig om de diensten van het 

werkgeversportaal te kunnen gebruiken. Het fiscaal nummer bestaat uit de eerste 9 cijfers 

van het loonheffingennummer. Na het invoeren van het fiscaal nummer wordt er een code 

naar uw werkgever gestuurd. Uw werkgever kan u machtigen voor specifieke diensten van 

het portaal. 

Als u werkgever bent, dan krijgt u een brief waarin een verificatiecode staat. Met het 

invoeren van deze code wordt u beheerder van het fiscaal nummer. 

Als u intermediair bent, dan krijgt u een machtigingscode via de werkgever voor wie u zaken 

afhandelt. De werkgever machtigt u per dienst in het werkgeversportaal (bijvoorbeeld de 

uploadfunctionaliteit). 

Is de verificatiecode of machtigingscode ouder dan 90 dagen (dit ziet u aan de datum op de 

brief)? Dan kunt u de code niet meer gebruiken. Vraag dan een nieuw account aan. 

 



 
 
 
 
 
 
 
  

 Pagina 1 van 2 

Gezamenlijke uitleg van de Beleidsregels ‘De zieke werknemer’ van de 

Autoriteit Persoonsgegevens (publicatiedatum 21 april 2016) waar het 

gaat om het vragen naar en het verwerken van gegevens door de 

werkgever bij een ziekmelding. 

 

 

De onderstaande tekst heeft betrekking op de periode van de 

ziekmelding tot het eerste advies van de bedrijfsarts. 

 

 

Verwerken van gegevens bij ziekmelding 

Werkgevers mogen volgens de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG) slechts beperkt gegevens vragen en 

verwerken van een werknemer in het kader van een ziekmelding of re-

integratieproces. In de beleidsregels ‘De zieke werknemer’1 heeft de 

Autoriteit Persoonsgegevens beschreven welke gegevens dat zijn: de 

gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

arbeidsovereenkomst, de bedrijfsvoering of om een wettelijke verplichting 

– zoals re-integratie – na te komen. In dat kader mag de werkgever2 de 

werknemer niet vragen naar een diagnose of behandeling door een arts 

en ook niet naar de functionele mogelijkheden en beperkingen3 van de 

werknemer.  

 

Het is in het belang van de werknemer om zijn werkgever bij de 

ziekmelding te melden dat hij door ongeschiktheid ten gevolge van ziekte 

niet in staat is om zijn normale werkzaamheden4 te verrichten. De 

werkgever mag bij de ziekmelding vragen naar de vermoedelijke duur 

van het verzuim. 

 

Terugkeer naar werk 

De werkgever en de werknemer kunnen het gesprek aangaan over de 

manier waarop de terugkeer naar werk invulling kan krijgen. Daarbij kan 

de werknemer zelf aangeven of hij bepaalde (deel)taken, (deel)functies of 

werkzaamheden nog wel kan verrichten. Goed werknemerschap5 brengt 

immers ook met zich mee dat een werknemer zelf mede 

verantwoordelijkheid draagt voor zijn herstel en de terugkeer naar werk. 

De werkgever mag hier echter geen druk op uitoefenen en hier niet naar 

vragen. Zo nodig kan hij de bedrijfsarts vragen welke (deel)taken, 

(deel)functies of werkzaamheden de werknemer nog wel kan verrichten. 

 

Werkafspraken 

Van het gesprek tussen werkgever en werknemer mag worden vastgelegd 

welke werkafspraken zijn gemaakt in de zin van uit te voeren taken of 

                                                           
1 De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de 
gezondheid van zieke werknemers, Autoriteit Persoonsgegevens, z2015-00774 - 23 februari 
2016 
2 En aan de werkgever gelijk te stellen functionarissen zoals casemanagers. 
3 Bijvoorbeeld: ‘hoeveel kun je nog tillen’; ‘kun je op je knieën zitten’; ‘hoe lang kun je 
geconcentreerd werken’;  ‘is hectiek op de afdeling een probleem’; ‘kun je in een groep 
werken’.  
4 Hiermee wordt bedoeld “de bedongen arbeid”: in arbeidsrechtelijke zin de 
overeengekomen arbeidsduur en de overeengekomen inhoudelijke werkzaamheden die de 
werknemer verricht op grond van de arbeidsovereenkomst. 
5 Artikel 7:611 BW 

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005290&boek=7&titeldeel=10&afdeling=1&artikel=611
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werkzaamheden. Als er op initiatief van de werknemer eventueel 

gesproken is over functionele mogelijkheden en beperkingen of een 

diagnose of behandeling, dan worden die gegevens niet geregistreerd 

door de werkgever. De werkgever kan de functionele mogelijkheden en 

beperkingen die door de bedrijfsarts zijn vastgesteld en gedeeld met 

werknemer en werkgever wel registreren.  

 

Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, kan zowel de 

werkgever als de werknemer de bedrijfsarts inschakelen in een eerder 

stadium dan de wettelijke voorgeschreven termijn van maximaal zes 

weken na de ziekmelding. 

 

Juli 2018 

Deze gezamenlijke uitleg is tot stand gekomen in afstemming met 

stakeholders. 

 

 

 
 



Basiscontract arbodienstverlening 

Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of 

bedrijfsarts: het basiscontract. De werkgever is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud 

van de overeenkomst. 

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever 

zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. 

Het basiscontract zorgt er ook voor dat bedrijfsartsen en arbodiensten hun werk op een 

professionele manier kunnen doen. Dit zorgt voor meer aandacht voor het voorkomen van 

ziekte en ongevallen (preventie) en een betere kwaliteit van de arbodienstverlening 

De werkgever kan er altijd voor kiezen in het contract meer taken op te nemen waarbij hij 

zich laat bijstaan door kerndeskundigen. In dat geval sluiten de werkgever en de arbodienst 

een basispluscontract. 

Bij de vangnetregeling sluit de werkgever een contract af met één gecertificeerde 

arbodienst. De arbodienst kan verschillende kerndeskundigen inzetten die de werkgever 

ondersteunen. 

Als de werkgever zelf bepaalt door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn 

taken volgens de Arbowet, dan is er sprake van de maatwerkregeling. Bij de 

maatwerkregeling is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts – die de wettelijke arbotaken 

uitvoert – verplicht. Bij de maatwerkregeling is het van belang dat de afspraken die zijn 

vastgelegd in het basiscontract, zijn toegesneden op de situatie binnen het bedrijf.  

De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de 

inhoud van het basiscontract. 

Waar moet het basiscontract aan voldoen? 

In het basiscontract worden werkafspraken gemaakt voor de taken waarvoor de werkgever 

zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door kerndeskundigen. Om ervoor te zorgen 

dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, moeten ook hierover 

werkafspraken worden vastgelegd in het basiscontract. 

Werkgevers moeten zich door kerndeskundigen laten bijstaan bij het uitvoeren van taken op 

het gebied van preventie en bescherming. De kerndeskundigen zijn de bedrijfsarts, de 

veiligheidskundige, de arbeidshygiënist en de arbeids- en organisatiedeskundige. De 

werkgever moet zich laten bijstaan bij de uitvoering van de volgende taken: 

 Ziekteverzuimbegeleiding: hierbij gaat het om deskundige begeleiding bij re-

integratie in geval van verzuim door ziekte of gebrek. 

 Toetsen van en adviseren over de risico-inventarisatie en –evaluatie. 

 Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO): gericht op het regelmatig 

onderzoeken van arbeidsgebonden gezondheidsrisico’s. Werkgevers zijn verplicht 



een PAGO aan te bieden, werknemers bepalen zelf of zij hiervan gebruik willen 

maken. 

 Aanstellingskeuring: wordt uitgevoerd om de medische geschiktheid van de 

sollicitant te onderzoeken. Een werkgever mag een werknemer alleen in specifieke, 

uitzonderlijke gevallen laten keuren. De regels hiervoor komen uit de Wet op de 

Medische Keuringen. 

 Toegang tot de bedrijfsarts: de werkgever zorgt ervoor dat werknemers toegang 

hebben tot de bedrijfsarts (bijvoorbeeld via een open spreekuur). 

Om ervoor te zorgen dat de kerndeskundigen op professionele wijze hun werk kunnen doen, 

worden daarover werkafspraken vastgelegd in het basiscontract. In het basiscontract 

moeten de volgende punten zijn opgenomen: 

 Overleg met OR en preventiemedewerker: de kerndeskundigen moeten kunnen 

overleggen en samenwerken met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad 

(OR). 

 Bezoek aan de werkplek: de bedrijfsarts moet iedere werkplek (vrij) kunnen 

bezoeken. 

 Second opinion: de werknemer moet de mogelijkheid hebben om een second 

opinion aan te vragen aan een andere bedrijfsarts als hij twijfelt aan een gegeven 

advies. Dit maakt het handelen van de professional transparant en toetsbaar. 

 Klachtenprocedure: iedere bedrijfsarts of arbodienst moet een duidelijke werkwijze 

of procedure hebben die beschrijft hoe en waar de werknemer eventuele klachten 

kan indienen over de dienstverlening door de bedrijfsarts. 

 Melden beroepsziekten: een bedrijfsarts moet tijd kunnen besteden aan het 

opsporen, onderkennen, diagnosticeren en melden van beroepsziekten. 

 Advisering over preventie: advisering aan de werkgever door de bedrijfsarts over het 

voorkomen van gezondheidsklachten moet in het contract staan. 

Werkgever verantwoordelijk voor inhoud basiscontract 

De werkgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het contract. De Inspectie SZW 

kan bij het ontbreken van een basiscontract of onderdelen daarvan handhavend optreden.  

 



Persoonsgegevens verwerken (grondslagen) 

Als organisatie mag u niet zomaar persoonsgegevens verwerken. U moet daarvoor een 

wettelijke grondslag hebben. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kent 6 

grondslagen.  

Kunt u de gegevensverwerking niet baseren op minimaal één van deze grondslagen? Dan 

heeft u niet het recht om de persoonsgegevens te verwerken. 

Welke grondslagen zijn er?  

De AVG kent 6 grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens: 

o Toestemming van de betrokken persoon. 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een 

overeenkomst. 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 

verplichting. 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale 

belangen. 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van 

algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag. 

o De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de 

gerechtvaardigde belangen. 

U bent zelf verantwoordelijk om te beoordelen of u zich voor een verwerking van 

persoonsgegevens kunt baseren op één van de 6 grondslagen. 

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens 

Het verwerken van bijzondere en strafrechtelijke persoonsgegevens is verboden, tenzij u 

voldoet aan een aantal strengere eisen. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld 

gegevens over iemands gezondheid. Strafrechtelijke persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld 

gegevens over strafrechtelijke veroordelingen. 

Persoonlijk gebruik 

Verwerking van persoonsgegevens voor puur persoonlijk gebruik is wel altijd toegestaan. 

Denk bijvoorbeeld aan een verjaardagskalender of een bestand met adressen van familie en 

vrienden. 

Verantwoordingsplicht 

Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u de verwerking van persoonsgegevens op 

minimaal 1 van de 6 AVG-grondslagen kunt baseren als de Autoriteit Persoonsgegevens daar 

om vraagt. Onder de AVG geldt namelijk de verantwoordingsplicht. 



Wanneer mag u zich baseren op de grondslag toestemming?  

Rechtsgeldige toestemming voldoet aan de volgende eisen: 

 Vrijelijk gegeven: u mag iemand niet onder druk zetten om toestemming te geven. 

Bijvoorbeeld door iemand te benadelen als hij of zij geen toestemming geeft. Let 

daarbij op machtsverhoudingen: een werknemer kan een vraag van zijn werkgever 

bijvoorbeeld moeilijk weigeren. 

 Ondubbelzinnig: er moet sprake zijn van een duidelijke actieve handeling. 

Bijvoorbeeld een (digitale) schriftelijke of een mondelinge verklaring. Het moet in elk 

geval volstrekt helder zijn dát er toestemming is verleend. U mag niet uit gaan van 

het principe ‘wie zwijgt, stemt toe’. Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is dus 

niet toegestaan. 

 Geïnformeerd: u moet mensen informeren over: 

1) de identiteit van u als organisatie; 

2) het doel van elke verwerking waarvoor u toestemming vraagt; 

3) welke persoonsgegevens u verzamelt en gebruikt; 

4) het recht dat zij hebben om de toestemming weer in te trekken. U moet de 

informatie in een toegankelijke vorm aanbieden. Ook moet deze begrijpelijk zijn 

zodat iemand een weloverwogen keuze kan maken. Dat betekent dat u duidelijke en 

eenvoudige taal moet gebruiken. 

 Specifiek: toestemming moet steeds gelden voor een specifieke verwerking en een 

specifiek doel. Indien u als organisatie bij de verwerking meerdere doeleinden heeft, 

dient u de betrokkene hierover te informeren en betrokkene voor elk doel 

afzonderlijk toestemming te vragen. Het doel mag niet gaandeweg veranderen. 

 Het moet voor mensen net zo makkelijk zijn om de toestemming weer in te trekken 

als dat het was om de toestemming te geven. 

 U moet kunnen aantonen dat u geldige toestemming heeft verkregen. 

Voldoet de toestemming niet aan deze eisen? Dan is de toestemming niet geldig. U mag de 

persoonsgegevens dan niet verwerken. 

Toestemming bij kinderen 

De AVG geeft kinderen jonger dan 16 jaar extra bescherming. Want kinderen kunnen de 

risico’s van een gegevensverwerking niet of minder goed inschatten. Daarom moeten zij 

toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt. 

Verantwoordingsplicht 

Wilt u zich baseren op de grondslag toestemming? Zorg er dan voor dat u kunt aantonen dat 

u die toestemming op de juiste manier heeft gevraagd en gekregen. 

 

 



Wanneer mag u zich baseren op de grondslag uitvoering overeenkomst?  

U mag zich op deze grondslag baseren als u een overeenkomst heeft met iemand en 

hiervoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is. De overeenkomst zelf mag 

niet  gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar moet een ander doel 

hebben. 

Soms heeft u toestemming nodig 

Let op dat u geen persoonsgegevens verwerkt die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering 

daarvan. Doet u dat wel? Dan moet u daarvoor rechtsgeldige toestemming of een andere 

grondslag hebben. 

Voorbeeld: als u online een product verkoopt, moet u adresgegevens verwerken om het 

product bij iemand te kunnen bezorgen. Wilt u de persoonsgegevens daarnaast ook nog 

gebruiken om het koopgedrag van iemand te analyseren? Dan moet u hiervoor rechtsgeldige 

toestemming hebben van de betrokken persoon. 

Verantwoordingsplicht 

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de naleving van de overeenkomst met 

ieder betrokken individu? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze 

grondslag mag baseren.  

 

Wanneer mag u zich baseren op de grondslag wettelijke verplichting?  

Wilt u zich op deze grondslag baseren? Dan moet de verwerking van de persoonsgegevens 

noodzakelijk zijn om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Bijvoorbeeld: u heeft een 

bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens aan hen te verstrekken. Of: u verstrekt 

gegevens voor de uitvoering van de belastingwet. 

Het hoeft niet expliciet in de wet te staan dat u voor de uitvoering van een specifieke taak 

persoonsgegevens moet verwerken. Soms is de verplichting in de wet namelijk ruimer 

geformuleerd. Het is dan aan u om te bepalen of het verwerken van persoonsgegevens 

noodzakelijk is om aan uw verplichting te voldoen. 

Verantwoordingsplicht 

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke 

verplichting? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag 

baseren.  

Let op: u kunt zich niet op deze grondslag baseren als het gaat om een zeer algemene taak. 

Zoals het handhaven van de openbare orde. Daarvoor geldt een andere grondslag. 

 

 

 



Wanneer mag u zich baseren op de grondslag vitale belangen?  

Een vitaal belang is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands 

leven of gezondheid en u die persoon niet om toestemming kunt vragen. Bijvoorbeeld 

wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of mentaal niet in staat is om 

toestemming te geven. 

Ter illustratie: bij een grootschalige ramp moet de hulpverlening onmiddellijk op gang 

komen. In die situatie is het natuurlijk niet te doen om eerst alle betrokken personen te 

informeren en om toestemming te vragen om hun medische gegevens te verwerken. 

Toegang door anderen 

Wilt u anderen toegang geven tot de medische gegevens die u op basis van de grondslag 

vitale belangen. verwerkt? Dan mag dat in principe alleen wanneer u de verwerking 

kennelijk niet op een andere rechtsgrond kan baseren. 

Verantwoordingsplicht 

Is de verwerking van persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de bescherming van de vitale 

belangen van ieder betrokken individu? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich 

op deze grondslag mag baseren. 

 

Wanneer mag u zich baseren op de grondslag algemeen belang of openbaar gezag?  

Wilt u zich op deze grondslag beroepen? Dan kan dat alleen als u een publieke taak uitoefent 

voor het algemeen belang of openbaar gezag. Het gaat daarbij om taken die in de wet zijn 

vastgelegd en die relevant zijn voor uw organisatie. 

Het moet voor mensen ook duidelijk zijn dat u hun persoonsgegevens verwerkt voor de 

uitoefening van die specifieke wettelijke taak. 

Daarnaast moet de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om uw publieke 

taak goed te kunnen vervullen. Bijvoorbeeld: u zet als gemeente cameratoezicht in op 

openbare plaatsen voor de openbare veiligheid. 

Welke organisaties mogen een beroep doen op deze grondslag?  

U hoeft geen bestuursorgaan te zijn om een beroep te kunnen doen op deze grondslag. Ook 

andere organisaties die een taak van algemeen belang uitoefenen mogen zich op deze 

grondslag baseren. Bijvoorbeeld organisaties voor ontwikkelingssamenwerking. 

Verantwoordingsplicht 

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de vervulling van uw publieke taak? Zorg 

ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag baseren. 

 

 



Wanneer mag u zich baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang?  

U kunt zich op deze grondslag baseren als u aan drie voorwaarden voldoet: (1) u heeft een 

gerechtvaardigd belang, (2) de verwerking is noodzakelijk om dit gerechtvaardigde belang te 

behartigen en (3) u heeft een afweging gemaakt tussen uw belangen en die van de personen 

van wie u persoonsgegevens verwerkt. 

1. Gerechtvaardigd belang 

Ten eerste moet het gaan om een gerechtvaardigd belang. Dit belang moet rechtmatig, 

voldoende duidelijk verwoord en ook echt aanwezig zijn. Dat is zo wanneer een verwerking 

aantoonbaar noodzakelijk is om uw bedrijfsactiviteiten te verrichten. Bijvoorbeeld het 

voeren van een personeelsadministratie. 

2. Noodzakelijkheid 

Ten tweede moet de verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de 

behartiging van het gerechtvaardigde belang. U moet de verwerking daarom toetsen aan de 

eisen van (1) proportionaliteit en (2) subsidiariteit. 

Dat betekent dat u moet nagaan of (1) het doel van de verwerking in verhouding staat tot de 

inbreuk voor de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt en (2) of u het doel niet op 

een voor de betrokken personen minder nadelige manier kan bereiken. 

3. Afweging belangen 

Ten derde moet u een afweging maken tussen uw belangen en de belangen van de personen 

van wie u persoonsgegevens verwerkt. Ook moet u hierbij eventueel maatregelen treffen 

om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen 

dan uw gerechtvaardigd belang. 

Dit betekent onder meer dat u de gegevens niet langer mag bewaren dan nodig is voor het 

doel van de verwerking. Gaat het bijvoorbeeld om de verwerking van persoonsgegevens van 

kinderen, dus jonger dan 16 jaar? Dan weegt uw gerechtvaardigd belang minder snel op 

tegen hun rechten en vrijheden. 

Let op: bent u een overheidsinstantie? Dan mag u zich niet baseren op deze grondslag voor 

de uitoefening van uw taken. U moet zich dan op een van de andere grondslagen 

baseren. Bijvoorbeeld de grondslag ‘algemeen belang of openbaar gezag’. 

U mag als overheidsinstanties in de regel alleen gegevens verwerken om uw taken uit te 

voeren als de wet u daarvoor de bevoegdheid heeft gegeven. De wetgever moet namelijk 

zorgen dat iedere overheidsinstantie een rechtsgrond voor verwerkingen heeft. 

Verantwoordingsplicht 

Zijn de persoonsgegevens echt noodzakelijk voor de behartiging van uw gerechtvaardigd 

belang? Zorg ervoor dat u goed kunt onderbouwen dat u zich op deze grondslag mag 

baseren. 

  



Informatieplicht 

Artikel 13 Te verstrekken informatie wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene worden 

verzameld 

1. Wanneer persoonsgegevens betreffende een betrokkene bij die persoon worden 

verzameld, verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene al bij de verkrijging van 

de persoonsgegevens de volgende informatie:  

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in 

voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;  

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming; 

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, alsook de 

rechtsgrond voor de verwerking; 

d) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, 

indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;  

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

persoonsgegevens; 

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de 

persoonsgegevens door te geven aan een derde land of een internationale organisatie; of er 

al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie bestaat; of, in het geval van in artikel 

46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, welke de passende of 

geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van kan worden verkregen of waar ze kunnen 

worden geraadpleegd.  

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de 

betrokkene bij de verkrijging van de persoonsgegevens de volgende aanvullende informatie 

om een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen:  

a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat 

niet mogelijk is, de criteria ter bepaling van die termijn;  

b) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om 

inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens of beperking van de hem 

betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid;  

c) wanneer de verwerking op artikel 6, lid 1, punt a), of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, 

dat de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit 

afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 

intrekking daarvan;  

d) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit; 



e) of de verstrekking van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is dan 

wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, en of de betrokkene 

verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de mogelijke gevolgen zijn wanneer 

deze gegevens niet worden verstrekt;  

f) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 

1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de 

onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor 

de betrokkene.  

3. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te 

verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, 

verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking 

informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.  

4. De leden 1, 2 en 3 zijn niet van toepassing indien en voor zover de betrokkene reeds over 

de informatie beschikt. 

 

Artikel 14 Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene 

zijn verkregen 

1. Wanneer persoonsgegevens niet van de betrokkene zijn verkregen, verstrekt de 

verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene de volgende informatie:  

a) de identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en, in 

voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke;  

b) in voorkomend geval, de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming; 

c) de verwerkingsdoeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd, en de rechtsgrond 

voor de verwerking; 

d) de betrokken categorieën van persoonsgegevens; 

e) in voorkomend geval, de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

persoonsgegevens; 

f) in voorkomend geval, dat de verwerkingsverantwoordelijke het voornemen heeft de 

persoonsgegevens door te geven aan een ontvanger in een derde land of aan een 

internationale organisatie; of er al dan niet een adequaatheidsbesluit van de Commissie 

bestaat; of, in het geval van de in artikel 46, artikel 47 of artikel 49, lid 1, tweede alinea, 

bedoelde doorgiften, welke de passende of geschikte waarborgen zijn, hoe er een kopie van 

kan worden verkregen of waar ze kunnen worden geraadpleegd.  

2. Naast de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de 

betrokkene de volgende informatie om ten overstaan van de betrokkene een behoorlijke en 

transparante verwerking te waarborgen:  



a) de periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen, of indien dat 

niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;  

b) de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, 

indien de verwerking op artikel 6, lid 1, punt f), is gebaseerd;  

c) dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om 

inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de hem 

betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het 

recht op gegevensoverdraagbaarheid;  

d) wanneer verwerking op artikel 6, lid 1, punt a) of artikel 9, lid 2, punt a), is gebaseerd, dat 

de betrokkene het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit 

afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de 

intrekking daarvan;  

e) dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende 

autoriteit; 

f) de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij 

afkomstig zijn van openbare bronnen; 

g) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 

1 en 4, bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de 

onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor 

de betrokkene.  

3. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie: 

a) binnen een redelijke termijn, maar uiterlijk binnen één maand na de verkrijging van de 

persoonsgegevens, afhankelijk van de concrete omstandigheden waarin de 

persoonsgegevens worden verwerkt;  

b) indien de persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor communicatie met de 

betrokkene, uiterlijk op het moment van het eerste contact met de betrokkene; of  

c) indien verstrekking van de gegevens aan een andere ontvanger wordt overwogen, uiterlijk 

op het tijdstip waarop de persoonsgegevens voor het eerst worden verstrekt.  

4. Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke voornemens is de persoonsgegevens verder te 

verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, 

verstrekt de verwerkingsverantwoordelijke de betrokkene vóór die verdere verwerking 

informatie over dat andere doel en alle relevante verdere informatie als bedoeld in lid 2.  

5. De leden 1 tot en met 4 zijn niet van toepassing indien en voor zover: 

a) de betrokkene reeds over de informatie beschikt; 

b) het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou 

vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, 

wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, behoudens de in artikel 



89, lid 1, bedoelde voorwaarden en waarborgen, of voor zover de in lid 1 van dit artikel 

bedoelde verplichting de verwezenlijking van de doeleinden van die verwerking onmogelijk 

dreigt te maken of ernstig in het gedrang dreigt te brengen. In dergelijke gevallen neemt de 

verwerkingsverantwoordelijke passende maatregelen om de rechten, de vrijheden en de 

gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder het openbaar 

maken van de informatie;  

c) het verkrijgen of verstrekken van de gegevens uitdrukkelijk is voorgeschreven bij Unie- of 

lidstatelijk recht dat op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is en dat recht 

voorziet in passende maatregelen om de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te 

beschermen; of  

d) de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim in 

het kader van Unierecht of lidstatelijke recht, waaronder een wettelijke 

geheimhoudingsplicht.  

 

 

  



Verantwoordingsplicht (verwerkingsregister) 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid bij u als 

organisatie om aan te tonen dat u aan de privacyregels voldoet. Door te voldoen aan uw 

verantwoordingsplicht (accountability) levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming 

van het grondrecht van mensen op privacy.  

De AVG-regels dwingen u om goed na te denken over hoe uw organisatie persoonsgegevens 

verwerkt en beschermt. De verantwoordingsplicht houdt in dat u moet kunnen aantonen dat 

uw verwerkingen aan de regels van de AVG voldoen. 

Regels AVG 

U moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen 

van verwerking voldoet, zoals rechtmatigheid, transparantie, doelbinding en juistheid. 

Ook moet u kunnen laten zien dat u de juiste technische en organisatorische maatregelen 

heeft genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. 

Verplichte en extra maatregelen 

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waarmee u aan uw 

verantwoordingsplicht voldoet. Zo moet u meestal een register van verwerkingsactiviteiten 

(verwerkingsregister) bijhouden. Naast de verplichte maatregelen kunt u ervoor kiezen om 

extra maatregelen te nemen. 

Verantwoording afleggen aan AP 

Let op: u bent verplicht verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen 

wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt. Zorg daarom dat u aan uw 

verantwoordingsplicht voldoet. 

Hoe voldoe ik aan de verantwoordingsplicht?  

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat een aantal verplichte 

maatregelen genoemd waarmee u aan uw verantwoordingsplicht (accountability) voldoet. 

Naast de verplichte maatregelen kunt u ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen. 

Verplichte maatregelen  

De verplichte maatregelen die de AVG concreet noemt zijn: 

 register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bijhouden; 

 data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren voor gegevensverwerkingen met 

een hoog privacyrisico; 

 register bijhouden van datalekken die zijn opgetreden; 

 aantonen dat een betrokkene daadwerkelijk toestemming heeft gegeven voor een 

gegevensverwerking wanneer u voor deze verwerking toestemming nodig heeft; 



 goed kunnen onderbouwen waarom wanneer u ervoor gekozen heeft om al dan niet 

een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen wanneer 

onduidelijk is of u verplicht bent om een FG aan te stellen. 

Extra maatregelen 

Naast de verplichte maatregelen kunt u ervoor kiezen om extra maatregelen te nemen 

waarmee u aantoont dat u voldoet aan de eisen van de AVG. Bijvoorbeeld: 

 bij een gedragscode aansluiten; 

 een bepaald certificaat behalen; 

 een specifiek ICT-beveiligingsbeleid hanteren; 

 verantwoording afleggen over de verwerking van persoonsgegevens in uw 

jaarverslag of in een speciaal privacy-jaarverslag. 

Hoewel deze maatregelen niet verplicht zijn, helpen zij u wel om aan de toezichthouder te 

laten zien dat u voldoet aan de eisen van de AVG. Daarom moedigen wij deze vrijwillige 

maatregelen aan. 

 

Ben ik verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen?  

Het opstellen van een register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) is onder de 

AVG vaak een verplichte maatregel. Of u zo'n register moet opstellen, hangt af van de 

omvang van uw organisatie en het type gegevens dat u verwerkt. 

In het verwerkingsregister staat informatie over de persoonsgegevens die u verwerkt. 

Organisaties met meer dan 250 medewerkers 

Heeft uw organisatie meer dan 250 medewerkers? Dan bent u verplicht om een 

verwerkingsregister bij te houden. 

Organisaties met minder dan 250 medewerkers 

Heeft uw organisatie minder dan 250 medewerkers? Dan moet u over een 

verwerkingsregister beschikken als een of meer van de volgende situaties op u van 

toepassing is: 

 De verwerking van persoonsgegevens is niet incidenteel. In de praktijk zijn 

verwerkingen zelden incidenteel. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens van 

medewerkers die u verwerkt. Of van uw klanten, cliënten, patiënten of inwoners. 

 U verwerkt persoonsgegevens die een hoog risico inhouden voor de rechten en 

vrijheden van de personen van wie u persoonsgegevens verwerkt. 

 U verwerkt persoonsgegevens die vallen onder de categorie bijzondere 

persoonsgegevens. Zoals gegevens over godsdienst, gezondheid en politieke 

voorkeur of strafrechtelijke gegevens. 



Verwerkingsregister verstrekken 

Bent u verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten op te stellen? Dan moet u dit 

register kunnen verstrekken wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. 

 

Wat moet er in het register van verwerkingsactiviteiten staan?  

Het register van verwerkingsactiviteiten (verwerkingsregister) bevat informatie over de 

persoonsgegevens die u verwerkt. U mag zelf weten hoe u het register opstelt. Wel schrijft 

de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor welke informatie u als 

verantwoordelijke of verwerker in het register moet zetten.  

Verplicht verwerkingsregister  

U bent onder de AVG vrijwel altijd verplicht om een register van verwerkingsactiviteiten 

(verwerkingsregister) bij te houden. 

Is uw organisatie de verwerkingsverantwoordelijke? 

Stelt uw organisatie zelf het doel en de middelen voor de verwerking van de 

persoonsgegevens vast? Dan is uw organisatie de verwerkingsverantwoordelijke. De AVG 

schrijft voor dat u als verwerkingsverantwoordelijke de volgende informatie in het register 

moet opnemen: 

 De naam en contactgegevens van: 

- uw organisatie of de vertegenwoordiger van uw organisatie; 

- eventuele andere organisaties met wie u gezamenlijk de doelen en middelen van de 

verwerking heeft vastgesteld; 

- de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als u die heeft aangesteld; 

- eventuele internationale organisaties waar u persoonsgegevens mee deelt. 

 De doelen waarvoor u de persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld voor de werving 

en selectie van personeel, het bezorgen van producten of direct marketing. 

 Een beschrijving van de categorieën van personen van wie u gegevens verwerkt. 

Bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden, klanten of patiënten. 

 Een beschrijving van de categorieën van persoonsgegevens. Zoals het BSN, NAW-

gegevens, telefoonnummers, camerabeelden of IP-adressen. 

 De datum waarop u de gegevens moet wissen (als dat bekend is). 

 De categorieën van ontvangers aan wie u persoonsgegevens verstrekt. 

 Deelt u de gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU? Dan 

moet u dit aangeven in het verwerkingsregister. 

 Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die u 

heeft genomen om de persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen. 



Is uw organisatie een verwerker? 

Verwerkt u in opdracht van een verantwoordelijke persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u 

werkt bij een administratiekantoor of een online dienst voor gegevensopslag? Dan moet de 

volgende informatie in uw verwerkingsregister staan: 

 De naam en contactgegevens van: 

- uw organisatie, of de vertegenwoordiger van uw organisatie, of de 

verwerkingsverantwoordelijke; 

- een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) als u die heeft aangesteld. 

 Een beschrijving van de categorieën van verwerkingen die u in opdracht van iedere 

verantwoordelijke uitvoert. 

 Eventuele internationale organisaties waarmee u persoonsgegevens deelt. 

 Deelt u de gegevens met een land of internationale organisatie buiten de EU? Dan 

moet u dit aangeven in het verwerkingsregister. 

 Een algemene beschrijving van de technische en organisatorische maatregelen die u 

heeft genomen om de persoonsgegevens die u verwerkt te beveiligen. 

Verantwoording afleggen aan AP 

Als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) daar om vraagt, moet u het verwerkingsregister 

direct kunnen laten zien. 

 

Artikel 30 Register van de verwerkingsactiviteiten  

1. Elke verwerkingsverantwoordelijke en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de 

verwerkingsverantwoordelijke houdt een register van de verwerkingsactiviteiten die onder 

hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.  

Dat register bevat alle volgende gegevens:  

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en eventuele 

gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, en, in voorkomend geval, van de 

vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke en van de functionaris voor 

gegevensbescherming;  

b) de verwerkingsdoeleinden;  

c) een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van 

persoonsgegevens;  

d) de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden 

verstrekt, onder meer ontvangers in derde landen of internationale organisaties;  

e) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een 

internationale organisatie, met inbegrip van de vermelding van dat derde land of die 



internationale organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde 

doorgiften, de documenten inzake de passende waarborgen;  

f) indien mogelijk, de beoogde termijnen waarbinnen de verschillende categorieën van 

gegevens moeten worden gewist;  

g) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.  

2. De verwerker, en, in voorkomend geval, de vertegenwoordiger van de verwerker houdt een 

register van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van een 

verwerkingsverantwoordelijke hebben verricht. Dit register bevat de volgende gegevens:  

a) de naam en de contactgegevens van de verwerkers en van iedere 

verwerkingsverantwoordelijke voor rekening waarvan de verwerker handelt, en, in 

voorkomend geval, van de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de 

verwerker en van de functionaris voor gegevensbescherming;  

b) de categorieën van verwerkingen die voor rekening van iedere 

verwerkingsverantwoordelijke zijn uitgevoerd;  

c) indien van toepassing, doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een 

internationale organisatie, onder vermelding van dat derde land of die internationale 

organisatie en, in geval van de in artikel 49, lid 1, tweede alinea, bedoelde doorgiften, de 

documenten inzake de passende waarborgen;  

d) indien mogelijk, een algemene beschrijving van de technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen als bedoeld in artikel 32, lid 1.  

3. Het in de leden 1 en 2 bedoelde register is in schriftelijke vorm, waaronder in elektronische 

vorm, opgesteld.  

4. Desgevraagd stellen de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en, in voorkomend 

geval, de vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker het 

register ter beschikking van de toezichthoudende autoriteit.  

5. De in de leden 1 en 2 bedoelde verplichtingen zijn niet van toepassing op ondernemingen 

of organisaties die minder dan 250 personen in dienst hebben,  

tenzij het waarschijnlijk is dat de verwerking die zij verrichten een risico inhoudt voor de 

rechten en vrijheden van de betrokkenen, de verwerking niet incidenteel is, of de verwerking 

bijzondere categorieën van gegevens, als bedoeld in artikel 9, lid 1, of persoonsgegevens in 

verband met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten als bedoeld in artikel 10 

betreft.  

 

 

 



 

 

 

 



Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) 

Informatie over de Wetswijziging Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) per 1 januari 

2019 en het vooruitlopen op deze nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018. 

Bij de beoordeling van aanvragen voor doelgroepverklaringen LKV voor de 

loonkostenvoordelen (zie hoofdstuk II van de Wtl) wordt conform de wet door UWV getoetst 

op de voorwaarde dat de aanvrager in de kalendermaand voorafgaand aan de aanvang van 

de dienstbetrekking of herplaatsing tot een van de doelgroepen van het loonkostenvoordeel 

behoort. 

De voorwaarde van de ‘kalendermaand’ heeft in het verleden tot afwijzingen van de 

doelgroepverklaring LKV geleid. Dit speelt met name bij de Praktijkroute. Er is dan 

bijvoorbeeld pas kort voor de dienstbetrekking een loonwaardebepaling gedaan door de 

gemeente. De loonwaardebepaling valt dan net na de kalendermaand voorafgaand aan de 

dienstbetrekking en wordt om die reden conform de wetgeving afgewezen. 

Aangezien het onwenselijk is dat deze situaties niet leiden tot een aanspraak op de 

loonkostenvoordelen, wordt de voorwaarde ‘kalendermaand voorafgaand aan de aanvang 

van de dienstbetrekking of herplaatsing’ bij alle loonkostenvoordelen gewijzigd in ‘de maand 

voorafgaand aan de dienstbetrekking of herplaatsing’. Voor het loonkostenvoordeel 

doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden komt daar nog de toevoeging bij ‘of op 

de eerste dag van de dienstbetrekking.’ De reden hiervoor is dat de beschikking voor de 

loonwaardebepaling bij de Praktijkroute door gemeenten soms pas op de eerste dag van de 

dienstbetrekking wordt geregistreerd, terwijl de loonwaardebepaling zelf al eerder is 

gedaan. Het is niet wenselijk dat de aanvraag voor een doelgroepverklaring LKV in deze 

gevallen wordt afgewezen. 

Deze wijziging is onderdeel van de Verzamelwet SZW 2019 en dit onderdeel zal in werking 

treden op 1 januari 2019. 

Aanleiding voor dit bericht: 

We merken dat UWV en Belastingdienst veel vragen krijgen over de wetswijziging. Deze 

gaan vooral over de datum van inwerkingtreding en de wijze waarop UWV met deze 

wijziging om zal gaan. De toelichting bij de Verzamelwet is op deze punten niet voldoende 

duidelijk. Door het gebruik van het woord ‘terugwerkende kracht’ kan de tekst zo worden 

gelezen dat het wetsvoorstel met terugwerkende kracht in werking zal treden. Dat is niet het 

geval. De werkwijze van UWV wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring 

LKV die worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 wel alvast aangepast, vooruitlopend op de 

wetwijziging. UWV zal vanaf 1 oktober a.s. anticiperen op de nieuwe regels. UWV zal 

bovendien een beperkte herstelactie uitvoeren op verzoek van het ministerie van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het LKV doelgroep banenafspraak en 

scholingsbelemmerden en voor de LKV Herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer. Een 

bredere herstelactie is uitvoeringstechnisch niet mogelijk binnen de resterende periode in 

2018. Voor alle LKV’s wordt voor nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV die 

worden ontvangen vanaf 1 oktober 2018 geanticipeerd op de nieuwe wetgeving. De 



wijziging heeft geen gevolgen voor aanvragen voor het LKV oudere werknemer en LKV 

arbeidsgehandicapte werknemer die voor die datum al zijn ingediend. 

Na 1 januari 2019 zal UWV de nieuwe wetgeving toepassen bij aanvragen voor een 

doelgroepverklaring LKV die zien op dienstbetrekkingen en herplaatsingen die zijn 

aangevangen op of na die datum. Voor dienstbetrekkingen en herplaatsingen die voor 1 

januari 2019 zijn gestart zal UWV ook bij aanvragen die na 1 januari 2019 binnenkomen nog 

de regels van 2018 toepassen.  SZW heeft UWV gevraagd coulant met deze aanvragen om te 

gaan door – indien dat voor de aanvraag gunstiger is - alvast te anticiperen op de nieuwe 

wetgeving. 

Hieronder volgt nadere uitleg. 

Vooruitlopen op nieuwe wetgeving bij aanvragen vanaf 1 oktober 2018 

SZW wil nieuwe afwijzingen op grond van de huidige wetgeving graag per direct voorkomen. 

Daarom heeft SZW aan UWV verzocht om bij aanvragen voor doelgroepverklaringen coulant 

te zijn en alvast ten gunste rekening te houden met de voorgenomen wetswijziging. 

Een aanvraag die op grond van de huidige wetgeving zou moeten worden afgewezen mag 

UWV dan alsnog verstrekken als in de maand voorafgaand aan de dienstbetrekking of 

herplaatsing wel aan de voorwaarden is voldaan zoals die vanaf 1 januari 2019 zullen gelden. 

Dit is een tijdelijke werkwijze waarmee nieuwe afwijzingen op grond van de peildatum 

voorkomen worden. 

UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving bij aanvragen die op of na 1 oktober zijn 

ontvangen. De doelgroepverklaring LKV moet wel binnen 3 maanden na indiensttreding of 

herplaatsing zijn aangevraagd. Er moet uiteraard ook aan de overige voorwaarden zijn 

voldaan. 

Wat als er eerder nog geen aanvraag is ingediend? 

Indien de aanvraag achterwege is gelaten als gevolg van de peildatum ‘kalendermaand’ dan 

kan deze alsnog worden ingediend indien dit binnen 3 maanden na indiensttreding of na 

herplaatsing is. Voor dienstbetrekkingen die langer dan 3 maanden geleden zijn 

aangevangen kan niet alsnog een aanvraag worden ingediend. 

Hoe gaat UWV om met aanvragen van voor 1 oktober 2018? 

De wetswijziging geldt per 1 januari 2019 en gaat niet met terugwerkende kracht in. Reeds 

verstrekte doelgroepverklaringen LKV blijven in stand en in 2018 afgewezen aanvragen 

worden niet herzien. Hiervoor gelden immers nog dezelfde regels als ten tijde van de 

afwijzing. Het anticiperen, waarmee alvast vooruit wordt gelopen op de nieuwe wetgeving, 

wordt alleen gedaan bij nieuwe aanvragen (die UWV op of na 1 oktober 2018 ontvangt). Al 

eerder ingediende aanvragen voor het LKV oudere werknemer en het LKV 

arbeidsgehandicapte werknemer worden beoordeeld op basis van de huidige regels. Reeds 

afgehandelde aanvragen worden niet herzien. 

Voor het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden en het LKV herplaatsen 

arbeidsgehandicapte werknemer wordt wel een herstelactie uitgevoerd. 



Herstelactie voor doelgroep Banenafspraak en scholingsbelemmerden 

Op verzoek van SZW voert UWV – vanuit coulance – een herstelactie uit voor het LKV 

doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden. Het aantal afwijzingen bij de 

Praktijkroute was als gevolg van de uitvoeringspraktijk bij gemeenten onbedoeld relatief 

hoog. Aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV voor deze groep zijn vaak afgewezen. Dit 

was door SZW niet beoogd. Het LKV banenafspraak en scholingsbelemmerden is ook 

bedoeld voor situaties waarin de werknemer via de Praktijkroute aan het werk is gegaan. 

UWV zal voor deze specifieke doelgroep alle afwijzingen in 2018 opnieuw beoordelen. Deze 

herstelactie kan alleen worden uitgevoerd als daarbij tevens rekening wordt gehouden met 

de nieuwe peildatum. Dat maakt de herstelactie voor UWV eenvoudiger en de herzieningen 

kunnen daarom sneller worden afgehandeld. Indien de doelgroepverklaring LKV alsnog 

wordt afgegeven, dan kan de werkgever alsnog de indicatie aanvraag loonkostenvoordeel 

voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden in de aangifte 

loonheffingen met een ‘J’ vullen. Dit kan zodra (een kopie van) de doelgroepverklaring LKV 

aan hem is overhandigd door de werknemer of – indien de werkgever gemachtigd was door 

werknemer – door UWV. UWV streeft ernaar de herstelactie voor 1 december 2018 af te 

ronden zodat er voldoende tijd is om de indicatie in de aangifte loonheffingen te vullen. 

Herstelactie voor doelgroep herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer 

Eenzelfde herstelactie over 2018 voert UWV uit voor het LKV doelgroep herplaatsten 

arbeidsgehandicapte werknemer. Werkgevers waren gewend een premiekorting te krijgen 

wanneer op de dag voorafgaand aan de dienstbetrekking recht bestond op een WIA-

uitkering. Door de kalendermaandsystematiek viel een deel van deze werknemers opeens 

buiten de reikwijdte van de regeling. Dit vormt een belemmering voor spoedige herplaatsing 

van de werknemer. Deze werkgevers hadden bovendien al rekening gehouden met een 

loonkostenvoordeel. Ook voor deze groep zal UWV daarom onderzoeken of op grond van de 

nieuwe regels alsnog een doelgroepverklaring LKV kan worden verstrekt. Hierbij blijft wel 

van belang dat de werknemer vanuit een WIA uitkering is herplaatst. Herplaatsingen tijdens 

of aansluitend aan de wachttijd voor de WIA geven geen recht op een loonkostenvoordeel. 

Géén herstelactie voor overige LKV-doelgroepen 

Voor de afwijzingen van een doelgroepverklaring LKV voor het in dienst nemen van oudere 

werknemers en arbeidsgehandicapte werknemers wordt geen herstelactie uitgevoerd. Een 

steekproef wijst uit dat in deze categorieën slechts een klein deel van de afwijzingen alsnog 

zou worden toegekend. Het overgrote deel is afgewezen om andere redenen dan de 

peildatum. 

Alleen bij nieuwe aanvragen voor een doelgroepverklaring die op of na 1 oktober 2018 zijn 

ontvangen past UWV bij deze categorieën uit coulance de nieuwe regels alvast ten gunste 

toe per 1 oktober 2018 om nieuwe afwijzingen alvast te voorkomen. 

 

 



Korte samenvatting 

Samengevat handelt UWV de aanvragen voor een doelgroepverklaring LKV als volgt af: 

Aanvragen voor een doelgroepverklaring 

LKV 
Afhandeling door UWV 

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 

2018 die zijn afgewezen 
 

LKV oudere werknemer of 

LKV arbeidsgehandicapte werknemer 
Géén herstelactie 

LKV doelgroep banenafspraak en 

scholingsbelemmerden en 

LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte 

werknemer 

Wél herstelactie, indien aan alle voorwaarden 

is voldaan 

Aanvragen ontvangen vóór 1 oktober 

2018 die opn en na 1 oktober worden 

afgehandeld 

 

Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019 

UWV anticipeert niet op de nieuwe wetgeving. 

Deze aanvragen worden beoordeeld aan de 

hand van ‘kalendermaand’ 

Aanvragen ontvangen op of na 1 oktober 

2018 
 

Dienstbetrekking gestart voor 1-1-2019 UWV anticipeert op de nieuwe wetgeving 

Dienstbetrekking gestart op of na 1-1-2019 
Voor deze aanvragen is de nieuwe wetgeving 

per definitie van toepassing 
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