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Als uitzendonderneming verwerkt u persoonsgegevens van onder meer uw uitzendkrachten. U 

bent ervoor verantwoordelijk om deze persoonsgegevens volgens de geldende privacyregels te 

verwerken. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp) per 25 mei 2018 vervangt, brengt nieuwe, nog strengere privacyregels 

die u als uitzendonderneming moet naleven. Het is belangrijk voor uw organisatie om hierop 

voorbereid te zijn. Daadwerkelijk ervoor zorgen dat u klaar bent voor de AVG en ook netjes 

voldoen aan alle nieuwe en strengere privacyregels, kan vaak lastig zijn. 

Om onze leden hierbij op weg te helpen, stellen wij deze Handreiking met do's & don’ts voor de 

omgang met persoonsgegevens onder de AVG beschikbaar, met daarbij een overzicht van de 

belangrijkste privacyverplichtingen uit de AVG. Verder stellen wij ook checklists en modellen 

beschikbaar. 

Nut en noodzaak voldoen privacywetgeving 

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan onder de AVG - zelfs zonder voorafgaande 

waarschuwing - hoge boetes opleggen, die vanaf 25 mei 2018 kunnen oplopen tot EUR 

20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet van uw onderneming (het hoogste van de beide 

bedragen). Daarnaast kan de AP corrigerende maatregelen treffen en u bij overtreding van de 

privacyregelgeving gelasten bepaalde maatregelen te nemen om de overtreding te beëindigen. 

Onderzoeken van de AP worden over het algemeen openbaar gemaakt. Dit kan leiden tot 

reputatieschade. 

Privacyrollen - Uitzendonderneming en Inlener 

Als uitzendonderneming bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke 

privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens van uitzendkrachten.

Verwerken is elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, 

vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 

gebruiken, verstrekken, delen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van 

persoonsgegevens. 

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon: 

de uitzendkracht. Bijvoorbeeld diens naam, BSN, contactgegevens, gegevens over zijn 

arbeidsverleden en CV.  

VOLDOET U AAN DE PRIVACYREGELS?
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U vindt deze bij de downloads op MijnNBBU onder het kopje Privacy.
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Deel 1: Do's en Don'ts - Persoonsgegevens in de uitzendbranche                                     

    - Situatie 1: Ingeschreven uitzendkracht                                                                               

    - Situatie 2: De werkzame uitzendkracht                                                                            

    - Situatie 3: De niet meer werkzame uitzendkracht                                                          

Deel 2:  Verstrekking van uitzendkrachtgegevens aan de inlener                                   

Deel 3: Algemene verplichtingen AVG voor de Uitzendbranche                                       

Let erop dat u de uitgangspunten en Do's & Don'ts uit Deel 1 en 2 altijd in samenhang moet zien 

met de toepasselijke privacyregels, waarvan u een overzicht kunt vinden in Deel 3. 

INHOUD 
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Hieronder volgen drie situaties van verwerkingen binnen een uitzendonderneming: 

1. Ingeschreven uitzendkracht: verwerkingen van persoonsgegevens van personen die zich bij u 

hebben ingeschreven als uitzendkracht, maar nog niet werkzaam zijn geweest voor uw 

uitzendonderneming; 

2. Werkzame uitzendkracht: verwerkingen van persoonsgegevens van personen die voor uw 

uitzendonderneming werkzaam zijn en waarmee u ook een uitzendovereenkomst heeft gesloten; 

3. Niet meer werkzame uitzendkracht: verwerkingen van persoonsgegevens van personen die 

eerder voor uw uitzendonderneming hebben gewerkt, maar dat nu niet meer doen. 

DEEL 1:  DO'S & DON'TS - PERSOONSGEGEVENS IN DE 

UITZENDBRANCHE
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SITUATIE 1: INGESCHREVEN UITZENDKRACHT

Bij het inschrijven van een uitzendkracht mag u alleen die persoonsgegevens inschrijven die 

nodig zijn voor de arbeidsbemiddeling en ook verder verwerkt moeten worden.  

     Welke persoonsgegevens mag u bijvoorbeeld wel verzamelen?

Naam 

Adres 

Woonplaats 

E-mailgegevens 

Telefoonnummer 

Relevante werkervaring  

Opleiding(en) en cursussen  
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      Welke persoonsgegevens mag u bijvoorbeeld niet verzamelen? 

Zolang de uitzendkracht slechts is ingeschreven en niet eerder/nog geen 

werkzaamheden heeft verricht, dan wel geen definitieve plaatsing heeft, mogen de 

volgende persoonsgegevens in ieder geval niet worden verwerkt: 

 

Nationaliteit, BSN, (pasfoto en kopie identiteitsbewijs) 

De nationaliteit van de uitzendkracht mag niet worden verwerkt in deze fase. 

Het burgerservicenummer (BSN) van de uitzendkracht mag ook niet worden verwerkt in 

deze fase. 

Het BSN mag alleen in uitzonderlijke gevallen worden verwerkt bijvoorbeeld om na te 

gaan of de uitzendkracht onder de doelgroep valt van de Wet banenafspraak en quotum 

arbeidsbeperkten, die ervoor moet zorgen dat mensen met een beperking sneller aan een 

baan komen. U heeft het BSN in dat geval nodig om na te gaan of de uitzendkracht bij het 

UWV in het doelgroepenregister vermeld staat. Na deze toets moet, u het BSN weer 

verwijderen.  

Een kopie van het identiteitsbewijs mag evenmin worden verwerkt. 

Het Identiteitsbewijs checken mag wel: de identiteit van de uitzendkracht mag wel door 

de intercedent worden gecontroleerd. Dit kan hij doen door de uitzendkracht alleen te 

vragen zijn identiteitsbewijs te tonen, zonder daarvan een kopie te maken. 

In beginsel mag een (pas)foto van de uitzendkracht niet worden verwerkt, tenzij de 

uitzendkracht zijn uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven nadat hij over de 

verwerking van de (pas)foto voldoende is geïnformeerd en het hem geheel vrijstaat om 

zijn toestemming niet te geven, of achteraf in te trekken. 

Let op: indien de uitzendkracht geen toestemming geeft, mogen hier geen negatieve  

consequenties aan verbonden zijn (zoals geen verdere bemiddeling of plaatsing). 

Gezondheidsgegevens:

Gezondheidsgegevens, zoals over aandoeningen, verzuim en ziekteverleden, en 

arbeidshandicap en andere beperkingen, mogen niet worden verwerkt. 

Godsdienst:

Godsdienstgegevens, waaronder of de uitzendkracht een hoofddoek of keppeltje draagt, 

of gemoedsbezwaren heeft, mogen niet worden verwerkt. Ook indien de uitzendkracht 

werkzaam is na totstandkoming van de uitzendovereenkomst, mogen 

godsdienstgegevens niet worden verwerkt. 
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      Hoelang mogen de persoonsgegevens worden bewaard? 

De volgende maximale bewaartermijnen gelden voor persoonsgegevens van bij u 

ingeschreven en niet werkzame uitzendkrachten: 

Zolang de ingeschreven uitzendkracht nog bemiddeld wil worden voor werk door de 

uitzendonderneming mogen de verkregen persoonsgegevens bewaard worden. De 

persoonsgegevens moeten in ieder geval op (mondeling) verzoek van de uitzendkracht

worden verwijderd, of indien de uitzendkracht zijn toestemming voor de verwerking 

heeft ingetrokken. 

Wanneer de uitzendkracht niet heeft gewerkt en niet opnieuw heeft aangegeven 

bemiddeld te willen blijven worden, moeten de persoonsgegevens in beginsel 2 jaar na 

de inschrijving worden verwijderd. Hiervoor is aan te raden om ten minste iedere 2 jaar 

expliciet te vragen of de uitzendkracht nog bemiddeld wil worden, en wij raden aan de 

schriftelijke bevestiging te bewaren. 

Bij een concrete klacht of claim mogen de relevante persoonsgegevens worden 

bewaard indien noodzakelijk voor de afhandeling van de klacht/claim of tot het 

moment dat de klacht/claim is verjaard. 

U zult bij werkzame uitzendkrachten meer gegevens moeten en mogen verwerken. Denk 

bijvoorbeeld aan gegevens waar de uitzendkracht werkzaam zal zijn, zijn salarisgegevens, en het 

tijdvak van de werkzaamheden. Opnieuw geldt dat u ook in deze tweede situatie nooit meer 

persoonsgegevens mag verwerken dan nodig is voor de doeleinden waarvoor u de gegevens 

verkregen heeft (dataminimalisatie). U zult verder met het volgende rekening moeten houden.   

     Vanaf welk moment mag/moet het BSN worden verwerkt? 

Wanneer een uitzendovereenkomst met de uitzendkracht wordt aangegaan, moet u als 

uitzendonderneming het BSN van de uitzendkracht verwerken voor de hieronder 

genoemde specifieke doelen.

Het BSN dient vóór de aanvang van de werkzaamheden in uw administratie te zijn 

opgenomen. 

SITUATIE 2: DE WERKZAME UITZENDKRACHT

     Waarvoor mag of moet u als uitzendonderneming het BSN (onder andere) verwerken? 

Voor het uitvoeren van de (inhoudingen) loonbelasting en de salaris- en 

pensioenadministratie (inclusief loonaangifte bij de belastingdienst).

Vaststellen van de identiteit van de uitzendkracht.

Wanneer u als uitzendonderneming eigenrisicodrager bent volgens de Ziektewet. 

Gegevensverstrekking aan het UWV in verband met ziekte en re-integratie van de 

uitzendkracht.

Verstrekken aan de bedrijfsarts wanneer sprake is van re-integratie van de 

uitzendkracht. 



HANDREIK ING  PRIVACY  -  NBBU  

6

Aanmelding van de uitzendkracht bij een zorgverzekeraar.

Ten behoeve van een aanvraag over vermelding van de uitzendkracht in het 

doelgroepenregister van UWV.

U mag het BSN van de uitzendkracht verstrekken aan de inlener, maar uitsluitend als 

dit noodzakelijk is voor het toepassen van de regels die van belang zijn voor de 

vaststelling van de aansprakelijkheid van de inlener (zie ook Deel 2). 

     Waarvoor mag u het BSN (onder andere) niet verwerken? 

U mag het BSN niet verwerken als: 

Personeelsnummer

Zoeknummer 

Koppelnummer 

Gezien de gevoeligheid van het BSN en het risico van datalekken, is het raadzaam om het 

BSN zoveel mogelijk af te schermen en waar mogelijk te versleutelen.  

     Vanaf welk moment moet u een kopie van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht 

verwerken? 

Wanneer er een uitzendovereenkomst met de uitzendkracht is aangegaan, moet u als 

uitzendonderneming een kopie maken van het identiteitsbewijs van de uitzendkracht. 

Dit betekent niet dat het op voorhand bij de inschrijving van de uitzendkracht al is 

toegestaan. Een wettelijke grondslag voor het maken van een kopie bestaat pas 

wanneer vaststaat dat de uitzendkracht daadwerkelijk werkzaamheden voor een 

inlener gaat verrichten.  

De kopie van het identiteitsbewijs moet - zodra het toegestaan is om de kopie te 

verwerken - vóór aanvang van de werkzaamheden opgenomen zijn in uw administratie.

     Waarvoor moet u als uitzendonderneming de kopie van het identiteitsbewijs 

verwerken? 

Voor het vaststellen van de identiteit en nationaliteit van de uitzendkracht (inclusief of 

het gaat om een buitenlandse uitzendkracht volgens de Wet arbeid vreemdelingen).

Om te voldoen aan uw wettelijke plicht om een kopie te bewaren voor de 

loonadministratie. Op deze kopie mag geschreven worden of een markering 

aangebracht worden, zolang de gegevens nog steeds duidelijk leesbaar zijn. 

Verwerken kopie identiteitsbewijs:  

      Mag de kopie van het identiteitsbewijs aan de inlener worden verstrekt? 

Nee, dit mag niet. Zie ook Deel 2 van deze Handreiking.

Uitzondering: Alleen wanneer is vastgesteld dat het gaat om een buitenlandse 

uitzendkracht (niet-EER of Zwitserland ingezetene) moet de kopie aan de inlener

worden verstrekt.
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     Welke gegevens mogen wel worden verwerkt bij ziekmelding? 

Het telefoonnummer en (verpleeg)adres, zolang de ziekte daaruit niet herleidbaar is.

De vermoedelijke duur van het verzuim.

De lopende afspraken en werkzaamheden.

Of de uitzendkracht onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt, maar 

niet onder welke vangnetbepaling.

Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.

Of er sprake is van een verkeersongeval met regresmogelijkheid.

Alleen in beperkte situaties: of er aanpassingen in het kader van de re-integratie 

aangeboden kunnen worden. 

 

Let op: overige gezondheidsgegevens mogen niet verzameld of verder verwerkt worden, 

omdat deze niet noodzakelijk zijn voor de loondoorbetalingsverplichtingen of re-

integratie en vallen onder het medisch beroepsgeheim. De bedrijfsarts (van uw 

uitzendonderneming) mag deze gegevens van de uitzendkracht niet aan de 

uitzendonderneming en/of de inlener verstrekken. 

     Welke gegevens mogen bijvoorbeeld niet worden verwerkt? 

De aard en oorzaak van het verzuim, waaronder ook naam ziekte en specifieke 

klachten. Het is voldoende om kennis te hebben van de functionele beperkingen van 

wat de uitzendkracht wel en niet kan.

Eigen waarnemingen over de geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand van de 

uitzendkracht.

Of de ziekte werkgerelateerd is of bijvoorbeeld te maken heeft met relatieproblemen.

Gegevens over therapieën, afspraken met artsen, fysiotherapeuten, psychologen.

Een medisch dossier (alleen de bedrijfsarts mag dat).

Ziekteverzuim en gezondheidsgegevens van de uitzendkracht: 

Let op: Ook wanneer de uitzendkracht vrijwillig informatie geeft over de aard en oorzaak 

van het ziekteverzuim, mogen deze gegevens niet vastgelegd worden. Alleen wanneer 

sprake is van een ernstige mate van beperking waarmee in de werksituatie 

noodzakelijkwijs rekening moet worden gehouden en het noodzakelijk kan zijn dat directe 

collega’s in geval van nood weten hoe te handelen (bijvoorbeeld bij een ernstige mate van 

epilepsie, of suikerziekte), mag de uitzendonderneming eventuele vrijwillig door de 

uitzendkracht verstrekte gezondheidsgegevens registreren en aan de inlener verstrekken. 

De AP heeft ook                             en                            gepubliceerd met betrekking tot zieke 

werknemers. Deze regels gelden ook voor de zieke uitzendkracht. 

do's en don'ts  beleidsregels
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Mag een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) worden aangevraagd? 

Ja, in beginsel mag de uitzendonderneming een VOG aanvragen indien dat 

noodzakelijk is voor de functie waarin de uitzendkracht gaat werken.

Wordt de VOG niet afgegeven? Dan is die informatie een strafrechtelijk gegeven. 

Registreer zonder verder juridisch advies niet dat een VOG niet is afgegeven; en deel 

deze informatie niet met de inlener, tenzij de Autoriteit Persoonsgegevens uw 

organisatie daarvoor toestemming heeft gegeven. U moet daartoe zelf het initiatief 

nemen om deze toestemming van de Autoriteit Persoonsgegevens te krijgen, met

een onderbouwing daarbij.

Hoe zit het met de Eigen Verklaring van de uitzendkracht? 

Als de uitzendkracht op een door de uitzendonderneming gevraagde Eigen 

Verklaring melding maakt van veroordelingen of verdenkingen, dan bevat de Eigen 

Verklaring strafrechtelijke gegevens. 

Alleen op grond van wettelijke uitzonderingen mag de uitzendonderneming 

strafrechtelijke gegevens verwerken, bijvoorbeeld ter beoordeling van een verzoek 

van de uitzendkracht om een beslissing over hem te nemen. Wees hier zeer 

terughoudend in.  

Verwerken van strafrechtelijke gegevens ten behoeve van de inlener. Wanneer is dat 

toegestaan? 

Indien de uitzendonderneming strafrechtelijke gegevens ten behoeve van een derde 

wil verwerken, zoals een inlener, dan is toestemming van de Autoriteit 

Persoonsgegevens vereist.

Dit is het geval bij verstrekking van strafrechtelijke gegevens aan de inlener (zie ook 

Deel 2 van deze handreiking), maar kan eveneens het geval zijn, zonder dat de 

uitzendonderneming de strafrechtelijke gegevens daadwerkelijk aan de inlener 

verstrekt. 

Het is nooit toegestaan om strafrechtelijke gegevens op grond van toestemming te 

verwerken. Het vragen van toestemming van de uitzendkracht biedt dan ook geen 

grondslag voor de verwerking van de strafrechtelijke gegevens. Zoals hierboven 

aangegeven, mag u als uitzendonderneming strafrechtelijke gegevens alleen op 

grond van wettelijke uitzonderingen verwerken. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) / Eigen Verklaring  - Strafrechtelijke gegevens: 
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Loonbeslag: 

Wanneer mogen gegevens over loonbeslag worden verwerkt? 

Dat mag alleen indien bij u loonbeslag is gelegd op de uitzendkracht. 

Hoe mogen gegevens over loonbeslag worden verwerkt? 

Gegevens omtrent het loonbeslag mogen alleen worden verwerkt voor zover dat 

noodzakelijk is voor de salarisadministratie en de uitvoering van het loonbeslag. 

In beginsel mogen de intercedenten geen toegang hebben tot gegevens over het 

loonbeslag, omdat dit niet noodzakelijk is voor hun taak. 

SITUATIE 3: DE NIET MEER WERKZAME UITZENDKRACHT

De persoonsgegevens van een uitzendkracht die eerder voor u heeft gewerkt, dienen in beginsel 

uiterlijk 2 jaar na de laatste dag waarop de uitzendkracht werkzaam is geweest, te worden 

verwijderd. Bepaalde gegevens moeten langer worden bewaard indien daarop een langere 

wettelijke bewaarplicht van toepassing is. 

Welke soort gegevens moeten langer worden bewaard? 

Een aantal relevante wettelijke bewaartermijnen zijn: 

Administratie en fiscale bewaarplicht: Voor de administratie die noodzakelijk is 

voor de controle op de rijksbelasting en vennootschappelijke administratieplicht 

(bijvoorbeeld de salarisadministratie, uitzendovereenkomst en voor zover 

noodzakelijk pensioenverplichtingen) geldt een bewaartermijn van 

tenminste 2 jaar.

Loonbelasting: Verzoeken tot loonheffingskorting, NAW-gegevens, BSN, 

geboortedatum en afschriften van documenten ter identificatie dienen te worden 

bewaard tot tenminste 5jaar na einde van het kalenderjaar waarin de 

dienstbetrekking eindigt.

Eigenrisicodrager: Wanneer de uitzendonderneming eigenrisicodrager Ziektewet 

is, moet het de gegevens over de ziekmelding (NB geen medisch dossier!) 

tenminste 5 jaar bewaren. 

Bijzondere situatie

Bij een concrete klacht of claim mogen de daarvoor noodzakelijke gegevens worden 

bewaard tot definitieve afhandeling of verjaring van de claim. 
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Als uitzendonderneming deelt u veelvuldig persoonsgegevens van uitzendkrachten met inleners. 

Dit kan plaatsvinden op verzoek van de inlener, maar ook uit eigen beweging door u zelf. Met dit 

Deel 2 van de Handreiking, willen wij u helpen bij de vraag welke persoonsgegevens u aan de 

inlener mag/moet verstrekken. Hiervoor hebben wij een aantal uitgangspunten en praktische do's 

& don'ts voor u op een rij gezet.  

DEEL 2: VERSTREKKING VAN 

UITZENDKRACHTGEGEVENS AAN DE INLENER

Uitgangspunt: verstrek niet meer persoonsgegevens dan nodig; eigen administratieplicht inlener 

Het uitgangspunt is dat u als uitzendonderneming niet zomaar persoonsgegevens van 

uitzendkrachten mag verstrekken aan de inlener (dataminimalisatie). Inleners hebben zelf eigen 

administratieplichten en moeten in beginsel zelf de wettelijk vereiste gegevens opvragen bij 

uitzendkrachten die bij hen te werk worden gesteld. Zo moet de inlener zelf vragen om inzage in 

het identiteitsbewijs van de uitzendkracht en de vereiste gegevens overnemen in zijn eigen 

systeem. U moet daarom zorgvuldig checken wanneer het u wel of niet toegestaan is om 

persoonsgegevens van uitzendkrachten te verstrekken aan de inlener (al dan niet op diens verzoek). 

Het feit dat u toestemming van de uitzendkracht heeft, betekent nog niet dat u de gegevens wel 

zomaar mag verstrekken aan de inlener (zie deel 3 blz. 14 onder ‘toestemming van de 

uitzendkracht’).

Verstrekken aan inlener: alleen onder voorwaarden 

Alleen onder bepaalde voorwaarden mag u een aantal persoonsgegevens van een werkzame

uitzendkracht verstrekken aan de inlener. U moet daartoe onder andere een legitiem doel 

hebben en een beroep kunnen doen op een rechtvaardigingsgrond (zoals bijvoorbeeld de 

uitvoering van een wettelijke verplichting of de uitvoering van de overeenkomst met de 

uitzendkracht). Daarbij moet u er ook voor zorgen dat u alleen de strikt noodzakelijke 

persoonsgegevens verstrekt. Bovendien moet de verstrekking op veilige wijze (bijvoorbeeld via 

adequaat versleutelde verbindingen en bestanden) plaatsvinden. Verder moet u  de 

uitzendkrachten hierover goed van te voren over informeren (privacy statement) . Voordat u 

persoonsgegevens gaat verstrekken aan inleners adviseren wij u  om heldere schriftelijke 

afspraken te maken met de inleners over de verdeling van verantwoordelijkheden op 

privacygebied (overeenkomst tussen twee verantwoordelijken). Meer informatie over deze 

algemene privacyregels vindt u in Deel 3 van deze Handreiking.  

Do's & Don'ts verstrekken persoonsgegevens aan inleners

Hieronder hebben wij voor u uiteengezet welke persoonsgegevens van een werkzame 

uitzendkracht in principe verstrekt mogen/moeten worden aan de inlener. Per geval moet u 

kijken naar onder meer de aard van de functie van de uitzendkracht en de persoonsgegevens die 

door de inlener worden opgevraagd of door u zelf worden verstrekt. Hierbij moet u ook rekening 

houden met de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verstrekt en de wet. Per geval 

moet steeds een afweging worden gemaakt of de gegevensverstrekking ook daadwerkelijk mag 

en/of moet plaatsvinden. 
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     Welke persoonsgegevens mag u bijvoorbeeld wel verstrekken? 

De volgende persoonsgegevens van een werkzame uitzendkracht mag u in beginsel WEL 

aan de inlener verstrekken: 

NAW- en contactgegevens:

Naam (voornaam/voorletters, tussenvoegsel, achternaam) 

Geslacht 

Adres 

Geboortedatum 

Telefoonnummer 

E-mailadres 

Naam en contactgegevens ouders, voogden of verzorgers van minderjarige 

uitzendkrachten

BSN: Sinds 1 januari 2017 mag u op basis van de Uitvoeringsregeling verplicht gebruik 

BSN het BSN verstrekken aan de inlener. Het BSN mag uitsluitend aan de inlener worden 

verstrekt voor het administreren van het BSN van uitzendkrachten in het kader van 

vrijwaring of beperking van de inlenersaansprakelijkheid en ketenaansprakelijkheid. 

Verstrekking van het BSN is vanuit de inlener gezien nodig om een beroep te kunnen 

doen op de vrijwaring voor of matiging van de inleners- en ketenaansprakelijkheid bij 

toepassing van het anoniementarief. Dit betekent dat het BSN alleen voor dit doel mag 

worden verstrekt. 

Nationaliteit: wanneer is vastgesteld dat het gaat om een buitenlandse uitzendkracht 

(niet-EER of Zwitserland ingezetene) en u de kopie van het identiteitsbewijs aan de 

inlener moet verstrekken, volgt hieruit automatisch dat u voor dit doel ook de 

nationaliteit van de uitzendkracht mag verstrekken aan de inlener. De nationaliteit staat 

immers op de kopie. Het is daarmee onvermijdelijk dat dit gegeven op dat moment ook 

wordt verstrekt.   

Opleidings- en werkervaringsgegevens:

Gevolgde opleidingen, cursussen en stages 

Certificaten en andere diploma's 

Opgedane werkervaring 
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      Welke persoonsgegevens mag u bijvoorbeeld niet verstrekken? 

Indien de vereiste wettelijke verplichting of bevoegdheid ontbreekt, is het niet toegestaan 

om de onderstaande gegevens te verstrekken of anderszins te verwerken, ook niet als de 

uitzendkracht hiervoor toestemming zou geven. 

BSN & financiële gegevens: 

Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP): in een BRP staan behalve het BSN ook 

gegevens over onder andere de nationaliteit/geboorteplaats en burgerlijke staat van 

een persoon. Organisaties mogen deze gegevens niet zomaar opvragen of verkrijgen. 

Indien de inlener u om een BRP verzoekt van de uitzendkracht, dient u voordat u tot 

verstrekking daarvan overgaat (a) te beoordelen of verstrekking van het BRP echt 

noodzakelijk is; en zo ja, (b) dan dient u de gegevens over de 

nationaliteit/geboorteplaats en burgerlijke staat af te schermen.

Bankrekeningnummer: het is niet noodzakelijk voor de inlener om deze informatie via 

de uitzendonderneming te ontvangen. De inlener kan deze informatie zelf opvragen 

aan de uitzendkracht. 

Let er bij het verstrekken van de opleidings- en werkervaringsgegevens met name 

steeds op dat het in veel gevallen niet noodzakelijk zal zijn om een compleet overzicht 

van opleidingen, cursussen, stages en werkervaring te verstrekken, of om ook de 

kopieën van certificaten en diploma's te verstrekken. Vragen die u zichzelf daarbij dient 

te stellen, zijn onder meer: Is er een specifieke opleiding vereist voor deze functie? Is het 

- gezien de aard van de functie - legitiem dat de inlener dit controleert? Alleen de 

relevante opleidings- en werkervaringsgegevens moeten worden verstrekt, voor zover 

deze gezien de aard van de functie noodzakelijk zijn om door de inlener te worden 

gecontroleerd.

Wanneer u kopieën van diploma's verstrekt aan de inlener, moet u er hierbij tevens 

goed opletten dat er niet te veel (gevoelige) gegevens in staan en of u bepaalde 

gegevens moet weglakken, dan wel bepaalde bijlagen dient weg te laten. 

Kopie Identiteitsbewijs/ Nationaliteit:

Kopie identiteitsbewijs: in beginsel mag de kopie van het identiteitsbewijs niet aan de 

inlener worden verstrekt. Alleen wanneer is vastgesteld dat het gaat om een 

buitenlandse uitzendkracht (geen ingezetene van de EER of Zwitserland), moet u een 

kopie aan de inlener verstrekken op basis van de Wet Arbeid Vreemdelingen. De 

inlener moet zelf de identiteit van de uitzendkracht controleren aan de hand van het 

originele identiteitsbewijs en dat op geldigheid en echtheid controleren. Indien 

noodzakelijk kan de inlener daarbij enkele gegevens noteren uit het identiteitsbewijs. 

U staat daar als uitzendonderneming echter buiten.
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Documentnummer, -type en geldigheidsdatum van identiteitsbewijs: Dit zijn 

(fraude)gevoelige persoonsgegevens, die de inlener bovendien bij zijn bovengenoemde 

identiteitscontrole zelf kan checken. U mag deze gegevens daarom in beginsel niet 

verstrekken, tenzij het gaat om een buitenlandse uitzendkracht (geen ingezetene van 

de EER of Zwitserland) en in dat geval kunt u beter de kopie verstrekken in plaats van 

de genoemde gegevens apart door te geven (indien daarom verzocht wordt door de 

inlener). 

Strafrechtelijke gegevens: 

Eigen verklaring, Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of screening uitzendkracht: 

wanneer uit deze documenten / het onderzoek strafrechtelijke gegevens  naar voren 

komen, mag u deze gegevens niet verstrekken aan de inlener, tenzij dat noodzakelijk is 

(bijvoorbeeld wanneer naar uw inschatting het strafrechtelijk verleden niet in de weg 

hoeft te staan voor het blijven verrichten van werkzaamheden door de uitzendkracht 

en het uiteindelijke oordeel hierover bij de inlener ligt) én u hiervoor aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens toestemming heeft gevraagd en gekregen. Daarvoor zal de 

Autoriteit Persoonsgegevens voldoende waarborgen voor bescherming van de 

uitzendkracht vereisen, zoals een pre-employmentscreening protocol van uw 

uitzendonderneming. Voorgaande betekent dus dat u niet zomaar aan de inlener mag 

doorgeven dat de uitzendkracht een strafblad heeft of er geen VOG is afgegeven. 

Gezondheidsgegevens: 

Gezondheidsgegevens, zoals over aandoeningen, ziekteverleden en aard en oorzaak 

van verzuim mogen niet door u als uitzendonderneming worden verwerkt, laat staan 

verstrekt aan de inlener. Zie Deel 3 van deze Handreiking voor wat betreft verwerking 

van ziekteverzuim- en gezondheidsgegevens.

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen mag een uitzendonderneming gegevens over een 

ziekte van de uitzendkracht doorgeven aan de inlener, namelijk wanneer dat strikt 

noodzakelijk is voor de veiligheid van de uitzendkracht. Dit kan bijvoorbeeld het geval 

zijn wanneer:  

Een uitzendkracht in ernstige mate last heeft van suikerziekte of epilepsie 

en het noodzakelijk is dat zijn directe collega's daarvan op de hoogte zijn 

om te weten wat zij moeten doen in geval van nood, én 

De uitzendkracht de gegevens (a) vrijwillig heeft verstrekt aan de 

uitzendonderneming en (b) heeft aangeven dat de gegevens aan de inlener 

mogen worden doorgegeven, waarbij (c) het noodzakelijk is dat de 

uitzendonderneming deze gegevens aan de inlener verstrekt, in plaats van 

direct door de uitzendkracht zelf.  

Let op dat dergelijke gegevensverstrekking nooit aanleiding mag zijn voor de inlener om 

af te zien van tewerkstelling van de uitzendkracht. 
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DEEL 3: ALGEMENE VERPLICHTINGEN AVG VOOR 

DE UITZENDBRANCHE

Wat zijn uw belangrijkste verplichtingen uit de toepasselijke privacyregels? 

Legitiem doel, doelbinding en grondslag: U mag de persoonsgegevens van de uitzendkrachten 

alleen verwerken als u hiervoor vooraf legitieme doeleinden heeft vastgesteld en deze doeleinden 

uitdrukkelijk heeft omschreven in uw privacy statement. Te denken valt bijvoorbeeld aan het 

uitvoeren van de uitzendovereenkomst, onderhouden van de bemiddelingsrelatie, en/of het 

naleven van uw wettelijke verplichtingen. U mag de persoonsgegevens in beginsel niet voor een 

ander doel verwerken dan de legitieme doeleinden waarvoor u de gegevens heeft verkregen 

(doelbinding). Persoonsgegevens die u heeft verkregen voor het naleven van uw wettelijke 

verplichtingen kunt u bijvoorbeeld niet voor direct marketing gaan gebruiken. Voor iedere 

verwerking van persoonsgegevens voor een legitiem doel moet u ook een wettelijke grondslag 

hebben. Als uitzendonderneming moet u nagaan of u zich kunt beroepen op een van de 

volgende grondslagen. Lukt dat niet, dan is de verwerking niet toegestaan. 

Uitvoering van de uitzendovereenkomst waarbij de uitzendkracht partij is 

Let op,  de gegevensverwerking moet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de 

overeenkomst, bijvoorbeeld voor de salarisverwerking. Het alleen maar benoemen 

van de gegevens in de overeenkomst volstaat niet om een beroep op deze grond te 

kunnen doen.

Nakoming wettelijke plicht door uitzendonderneming 

De verwerking moet in dit geval noodzakelijk zijn om een voor uw 

uitzendonderneming wettelijke verplichting na te komen. U bent in bepaalde 

gevallen bijvoorbeeld verplicht om een kopie identiteitsbewijs van de uitzendkracht 

te verwerken (maar niet om deze kopie ook te verstrekken aan de inlener; zie Deel 2).

Gerechtvaardigd belang  

U mag onder omstandigheden ook persoonsgegevens verwerken als u kunt 

aantonen dat dit noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang 

van uw uitzendonderneming of van een ontvanger van de gegevens, zoals de inlener. 

Beroept u zich op uw gerechtvaardigde belangen of die van de inlener, dan moet u 

kunnen aantonen dat die belangen boven het belang gaan van de fundamentele 

rechten en vrijheden van de uitzendkracht.
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Toestemming van de uitzendkracht 

Soms is geen beroep op bovenstaande verwerkingsgronden mogelijk. Alleen in 

uitzonderlijke gevallen mag u de gegevens verwerken als u hiervoor de 

ondubbelzinnige toestemming van de uitzendkracht heeft verkregen. Dit zal meestal 

echter niet mogelijk zijn, omdat toestemming niet alleen specifiek, geïnformeerd en 

ondubbelzinnig moet zijn, maar ook vrij gegeven zijn door de uitzendkracht. In 

arbeidsverhoudingen is het uitgangspunt dat een vrije toe- stemming van de 

werknemer - dus uitzendkracht - niet mogelijk is. De uitzend- kracht zou de druk 

kunnen voelen om toestemming te geven, en zal negatieve consequenties kunnen 

vrezen als hij zou weigeren. Heeft u eenmaal toestemming gevraagd, terwijl deze 

geweigerd wordt, dan kunt u niet alsnog met een beroep op een van de andere 

grondslagen overgaan tot de verwerking van de gegevens. 

Houd er verder rekening mee, (a) dat u moet kunnen aantonen dat en waarvoor u 

toestemming heeft verkregen; (b) dat de uitzendkracht zijn toestemming altijd weer 

mag intrekken; en (c) dat het intrekken van de toestemming in ieder geval even 

eenvoudig moet zijn als het geven ervan. 

Strenge voorwaarden verwerken bijzondere persoonsgegevens: 

Bijzondere persoonsgegevens  mogen in principe niet worden verwerkt, tenzij er een wettelijke 

uitzondering van toepassing is en het strikt noodzakelijk is om de bijzondere gegevens in dat 

kader te verwerken. Let op dat het in beginsel niet mogelijk is om een beroep te doen op 

toestemming van de uitzendkracht voor de verwerking van ondergenoemde bijzondere 

gegevens, strafrechtelijke gegevens of BSN. Alleen voor verstrekking van een (pas)foto aan de 

inlener of het plaatsen van een (pas)foto in een smoelenboek is bijvoorbeeld onder 

omstandigheden een beroep op toestemming mogelijk, als de uitzendkracht alle ruimte krijgt 

om die toestemming te weigeren.  

Godsdienst: Het feit of de uitzendkracht een hoofddoek, keppeltje of kruisje draagt.

Ras: Een (pas)foto, die gegevens over huidskleur, afkomst en nationale of etnische 

afstamming bevat. Ook zijn pasfoto en nationaliteit zoals opgenomen in 

identiteitsdocumenten vallen hier in beginsel onder.

Gezondheid: Constateren van een lichamelijke beperking, reden van ziektemelding, 

oorzaak van de ziekte, dat de uitzendkracht valt onder een vangnetbepaling van de 

Ziektewet. 

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens? 

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens betreffende iemands godsdienst of 

levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap 

van een vakvereniging. Deze bijzondere persoonsgegevens moeten ruim worden 

opgevat. Enkele voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens van uitzendkrachten 

zijn: 
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Daarnaast gelden speciale regels voor gegevens betreffende strafrechtelijke 

veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende 

veiligheidsmaatregelen. Voorbeelden van dergelijke strafrechtelijke gegevens zijn de 

ingevulde "Eigen Verklaring" van de uitzendkracht waarop is aangegeven dat 

strafbare feiten zijn begaan; en het gegeven dat een gevraagde VOG niet is afgegeven. 

Deel 1 en 2 van deze Handreiking bevatten meer informatie over strafrechtelijke 

gegevens. 

Ook voor de verwerking van het Burgerservicenummer (BSN) gelden speciale regels. U 

mag het BSN van een uitzendkracht alleen verwerken voor zover dit strikt 

noodzakelijk is voor de uitvoering van een op uw uitzendonderneming rustende 

wettelijke verplichting of op grond van een wettelijke bevoegdheid/plicht tot het 

verwerken van het BSN.

Data minimalisatie: Steeds geldt dat u nooit meer persoonsgegevens mag verwerken dan 

noodzakelijk voor het bereiken van de door u vastgestelde legitieme doelen. Bovendien moet de 

toegang tot de gegevens beperkt worden tot alleen die werknemers/derden waarvoor het gezien 

hun relevante taak noodzakelijk is om toegang te hebben tot de betreffende persoonsgegevens. 

Juistheid: De uitzendonderneming moet de gegevens die zij verwerkt netjes bijhouden en als 

daartoe aanleiding is meteen actualiseren, corrigeren of wissen. 

Proportionaliteit en subsidiariteit: De inbreuk op de belangen van de uitzendkracht bij de 

gegevensverwerking mag niet onevenredig zijn in verhouding tot de met de verwerking te dienen 

legitieme doeleinden. Ook moet altijd voor het minst ingrijpende alternatief worden gekozen dat 

beschikbaar is om de legitieme doeleinden te bereiken. 

Beperkte bewaartermijnen: Persoonsgegevens mogen niet langer worden bewaard dan 

noodzakelijk is voor het bereiken van het legitieme doel.  

Maximale bewaartermijnen: persoonsgegevens moeten worden 

verwijderd/geanonimiseerd zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het 

bereiken van het legitieme doel, tenzij sprake is van een langere wettelijke 

minimum bewaartermijn. U moet de uitzendkrachten ook informeren hoe lang hun 

gegevens binnen uw uitzendonderneming bewaard blijven. Het is raadzaam een 

bewaar- en verwijderbeleid op te stellen, waarin u vaststelt welke termijnen uw 

organisatie hanteert. 
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Privacy by design & default: De uitzendonderneming moet haar verwerkingen en  systemen zo 

uitkiezen en inrichten dat daarmee de naleving van de privacyverplichtingen (do's & don'ts van 

deze Handreiking) wordt verzekerd. Een aantal voorbeelden zijn: 

Data minimalisatie: richt systemen en procedures bijvoorbeeld zo in, dat uitsluitend de 

noodzakelijke gegevens worden opgevraagd of ingevuld.

Beperkte toegang: richt systemen en procedures zo in, dat intercedenten of andere personen 

alleen toegang hebben tot die specifieke gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het 

uitvoeren van hun  taak. Kijk ook of gegevens compleet afgeschermd, versleuteld of 

gepseudonimiseerd kunnen worden. 

Bewaartermijnen: denk bijvoorbeeld aan automatische verwijdering van gegevens van de 

uitzendkracht na verloop van de daarvoor vastgestelde termijn. Overweeg dan ook om het 

systeem 3 maanden daarvoor automatisch een alert naar die uitzendkracht te laten sturen.  

Informatieplicht: De betrokkenen moeten vooraf op juiste wijze worden geïnformeerd over de 

verwerking van persoonsgegevens. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat u voorafgaand aan het verzamelen van de 

persoonsgegevens over een persoon die zich bij u inschrijft als uitzendkracht 

informatie verstrekt over de verwerkingen van zijn persoonsgegevens. Deze 

informatie kunt u verstrekken in een privacy statement. Hiervoor hebben wij een        

                                                       beschikbaar gesteld.  

Documentatieplicht: Zoals hierboven opgemerkt verwerken uitzendondernemingen veel 

bijzondere persoonsgegevens. Ook verwerken zij andere gegevens die hoge risico's meebrengen, 

zoals kopie identiteitsbewijs. Gelet hierop geldt voor uitzendondernemingen de plicht om een 

register van verwerkingsactiviteiten bij te houden. Dit noemen wij de documentatieplicht en 

hiervoor hebben wij een                                                           opgesteld.                                                             

Beveiliging: uw uitzendonderneming moet passende technische en organisatorische 

maatregelen (laten) nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm 

van onrechtmatige verwerking. 

Omdat er  ook bijzondere persoonsgegevens door uitzendondernemingen zullen 

worden verwerkt, zullen in ieder geval goed versleutelde verbindingen moeten 

worden gebruikt. Daarbij zal de toegang tot de gegevens beperkt en beveiligd moeten 

zijn, met een sluitend autorisatiebeleid. Ook is het aan te raden om bij het uitwisselen 

van persoonsgegevens, bijvoorbeeld met de inlener, maar ook bij de opslag van de 

persoonsgegevens, bestanden toekomstbestending te versleutelen, mede om de 

risico's gerelateerd aan datalekken te beperken. Ook is het raadzaam een 

beveiligingsbeleid op te stellen. 

Zie voor meer informatie ook de   

van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op dit moment is nog niet bekend of deze 

richtsnoeren zullen worden vervangen door nieuwe richtlijnen onder de AVG. 

Richtsnoeren beveiliging persoonsgegevens uit 2013 

Checklist Documentatieplicht 

Checklist Privacy Statement 
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Verwerkersovereenkomst: Als de uitzendonderneming een dienstverlener inschakelt die in het 

kader van de diensten ten behoeve van de uitzendonderneming persoonsgegevens verwerkt, dan 

is die dienstverlener vaak een verwerker (voorheen bewerker genoemd). De uitzendonderneming 

mag alleen verwerkers inschakelen die voldoende garanties bieden wat betreft het toepassen van 

passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van 

de AVG voldoet en de bescherming van de rechten van de betrokkene is gewaarborgd. Voordat u 

een verwerker inschakelt, dient u dit te checken, bijvoorbeeld door te beoordelen of de verwerker 

zijn systemen en procedures zo heeft ingericht dat de (relevante) do's & don'ts van deze 

Handreiking (voor zover mogelijk automatisch) worden nageleefd. 

De uitzendonderneming is verplicht om met elke verwerker een verwerkersovereenkomst te 

sluiten die voldoet aan de vereisten van de AVG. Verdere toelichting op wat een verwerker is en 

wat een verwerkersovereenkomst moet bevatten, 

Overeenkomst Gegevensverwerking tussen verantwoordelijken: Niet elke derde die naast de 

uitzendonderneming persoonsgegevens verwerkt, is een verwerker. Het is ook mogelijk dat de 

uitzendonderneming met een andere partij werkt (een 'samenwerkingspartner') en zij elk 

verwerkingsverantwoordelijke zijn. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn, wanneer partijen 

gezamenlijke activiteiten ondernemen. Ook is dit het geval wanneer de uitzendonderneming een 

dienst afneemt van de samenwerkingspartner waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, maar 

waarbij de samenwerkingspartner die gegevens (ook) voor zijn eigen doeleinden gebruikt. Zo'n 

Samenwerkingspartner is dan geen verwerker, maar ook een verwerkings- verantwoordelijke, dit 

kan bijvoorbeeld de inlener zijn.  

Indien de uitzendonderneming samen met samenwerkingspartner doeleinden en middelen 

bepaalt, dan zijn deze partijen als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken te beschouwen. 

Zij dienen hierover afspraken te maken en kunnen hier voor het format: 

                                                                                                                            gebruiken.

Meldplicht datalekken: Indien sprake is van een datalek dient u, ongeacht de omvang van uw

onderneming, dit binnen 72 uur te melden. Alleen als het niet waarschijnlijk is dat het datalek 

(privacy)risico's inhoudt voor de betrokkenen, is dit niet nodig. Wilt u weten waar u precies 

rekening mee moet houden in verband met datalekken? 

Data Privacy Impact Assessments (DPIA): Wanneer binnen uw uitzendonderneming het 

voornemen bestaat om een gegevensverwerking uit te breiden, ofwel een nieuwe 

gegevensverwerking; nieuwe doeleinden; of een nieuw systeem voor gegevensverwerking te 

introduceren, dan moet u van tevoren beoordelen of het waarschijnlijk is dat die uitbreiding / 

verwerking / dat systeem een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de 

betrokkenen (uitzendkrachten).  

Overeenkomst Gegevensverwerking tussen verantwoordelijken 

Bekijk dan onze Datalekken Beslisboom en ons model Data Breach Response Policy.  

Voor meer informatie zie ook de datalek infopagina van de AP. 

vindt u bij ons Model Verwerkersovereenkomst. 
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Is een DPIA vereist? 

Bij de waarschijnlijkheid van zo'n hoog risico dient u bijvoorbeeld te denken aan 

vormen van profiling; systematisch monitoren; bijzondere persoonsgegevens; 

grootschalige gegevensverwerking; het combineren van verschillende datasets; 

kwetsbare groep betrokkenen (uitzendkrachten zijn als werknemers over het 

algemeen te beschouwen als een kwetsbare groep); gebruik van nieuwe 

technologieën (zoals combineren van vingerafdruk met gezichtsherkenning of 

Internet of Things); internationale gegevensdoorgifte; indien de verwerking tot 

gevolg kan hebben dat de uitzendkracht niet voor plaatsing in aanmerking komt. 

Vuistregel is, dat als de beoogde verwerking twee of meer van de voorgaande 

kenmerken heeft, er dan waarschijnlijk sprake is van een hoog risico en daarom 

een DPIA verplicht is. 

Voor uitzendondernemingen zal een DPIA in de regel vereist zijn in verband met 

screeningsactiviteiten. 

Het uitvoeren van een DPIA 

Is een DPIA verplicht, dan dient u van tevoren het effect van de beoogde 

verwerkingsactiviteiten te beoordelen. Die beoordeling bevat ten minste: 

een systematische beschrijving van de verwerking

de verwerkingsdoeleinden

de gerechtvaardigde belangen bij de verwerking, bij de grondslag van 

gerechtvaardigd belang 

beoordeling van de noodzaak en evenredigheid met betrekking tot de doeleinden

beoordeling van de (privacy) risico's voor de betrokkenen

beoogde maatregelen om deze risico's te beperken

Uw uitzendonderneming dient hierbij (a) als u die heeft, de functionaris voor de 

gegevensbescherming om advies te vragen en (b) de mening van de betrokkenen 

(uitzendkrachten) of hun vertegenwoordigers te vragen. Dit kan bijvoorbeeld de 

ondernemingsraad zijn. 

Uitkomst DPIA: voorafgaande raadpleging? 

Blijkt uit de DPIA dat de verwerking een hoog (privacy) risico zou (kunnen) opleveren 

indien de uitzendonderneming geen risico beperkende maatregelen neemt, dan 

moet de uitzendonderneming voordat zij met die verwerking begint (c.q. het nieuwe 

systeem invoert of de doeleinden uitbreidt) de Autoriteit Persoonsgegevens hierover 

raadplegen, en het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens afwachten. In verband 

met dit advies kan de Autoriteit Persoonsgegevens de uitzendonderneming 

verplichten om bepaalde maatregelen te nemen.  

Meer informatie vindt u ook op de DPIA infopagina van de AP 
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Functionaris voor de gegevensbescherming (FG): Op grond van de AVG kan uw 

uitzendonderneming verplicht zijn om een FG aan te wijzen. Om te beoordelen of dat in uw 

geval ook zo is, kunt u gebruik maken van onze:                                                 

Waarborgen rechten betrokkenen: Als uitzendonderneming moet u de rechten van 

betrokkenen waarborgen, zoals het recht op inzage, correctie, verzet en dataportabiliteit van 

uitzendkrachten. 

Doorgifte naar derde landen: Indien sprake is van doorgifte van persoonsgegevens naar landen 

buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gelden in beginsel aanvullende vereisten.  

Let op: er is al sprake van doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER 

indien u een verwerker heeft ingeschakeld die gegevens naar deze derde landen 

doorgeeft, bijvoorbeeld bij een cloudopslagprovider die ook is gevestigd in de VS. 

Ook bij het gebruik van (analytics, tracking, sociale media) cookies op uw website 

kunnen persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de EER door de 

betreffende dienstverlener. Ook in die gevallen dient aan aanvullende voorwaarden 

te worden voldaan. 

Bewijsplicht: De uitzendonderneming moet kunnen aantonen dat zij aan de verplichtingen 

onder de AVG voldoet. Documentatie is dan ook van groot belang, ook buiten de eerder 

genoemde documentatieplicht.  

Uw onderneming heeft deels zelf in de hand hoe hoog het (privacy) risico is, door

risico beperkende maatregelen te nemen. Hoe meer u zelf de privacy van de 

uitzendkrachten beschermt, hoe kleiner het risico. Is het risico klein, dan is 

voorafgaande raadpleging niet vereist. 

Het is verstandig om voor concrete verwerkingsinitiatieven advies in te winnen. 

Doe hiervoor de Check Rechten betrokkenen. 

Checklist Functionaris Gegevensbescherming 
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Deze Handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met gespecialiseerde privacyjuristen 

en geeft een globaal beeld van de privacyverplichtingen voor uitzendondernemingen. De 

privacyregelgeving is nog steeds enorm in beweging. Het is daarom raadzaam om de 

ontwikkelingen goed te blijven volgen. Deze Handreiking behelst uitdrukkelijk geen volledig of

concreet juridisch advies. Indien u advies wenst over wat de (toekomstige) privacyregels 

concreet voor uw uitzendonderneming betekenen, kunnen wij u desgewenst verwijzen naar een 

privacy specialist.

OVER DEZE HANDREIKING

HEEFT U NOG VRAGEN?

Met vragen kunt u uitsluitend per e-mail terecht bij de Servicedesk van de NBBU 

via servicedesk@nbbu.nl  

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid, openbaar gemaakt worden in 

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op

enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NBBU. 

Ook gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke 

andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij 

hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door de NBBU. 


