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1 Samenvatting 

 
Wat zijn de wettelijke vereisten ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van 

arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico's en hoe zijn deze wettelijke vereisten vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen? 

 

In dit onderzoek is beschreven welke wettelijke bepalingen in het algemeen gelden wanneer er sprake is van het 

verwerken van (medische) persoonsgegevens. De volgende twee wetten zijn van toepassing: 

 

 De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) regelt  hoe zorgvuldig met persoonsgegevens moet 

worden omgegaan. Altijd wanneer persoonsgegevens worden verwerkt is de Wbp van toepassing. 

Verwerken is elke handeling met persoonsgegevens, zoals registratie, ontsluiting, overdracht, toegang 

en bewaren van gegevens. 

 De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van 

cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. 

Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige 

behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische 

zorg nodig hebben. In de WGBO zijn wettelijke bepalingen opgenomen met betrekking tot het omgaan 

met medische gegevens (bijvoorbeeld het inrichten van een medisch dossier) en het medisch 

beroepsgeheim. De bedrijfsarts is hieraan, net als andere artsen, gehouden. 

 

Naast de wetgeving die in het algemeen beschrijft op welke manier (medische) persoonsgegevens zorgvuldig 

verwerkt moeten worden, wordt specifieke wet- en regelgeving beschreven waarin bepalingen zijn opgenomen 

die specifiek betrekking hebben op het verwerken van arbeidsgerelateerde (medische) gegevens of 

blootstellingsgegevens. Deze zijn aanvullend op de bepalingen in de Wbp of de WGBO, bijvoorbeeld door het 

specificeren van bewaartermijnen voor bepaalde gegevens. In dit onderzoek gaat het om bepalingen uit de 

volgende wet- en regelgeving: 

 

 De Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) 

 Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbo-besluit) 

 De Regeling Stralingsbescherming 

 

Aanvullende wet- en regelgeving betrekking hebbende op het verwerken van arbeidsgerelateerde gegevens 

geldt voor gevaarlijke stoffen, biologische agentia, lawaai, kunstmatige optische straling, elektromagnetische 

velden en straling. Voor de Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt in kaart gebracht welke wettelijke 

bepalingen volgens de Arbo wet- en regelgeving gelden in relatie tot (medische) gegevens en blootstelling. In het 

kader van RI&E worden geen persoonsgegevens verwerkt.  

 

De bepalingen uit de Wbp en de WGBO zijn niet alleen van toepassing op de relatie werkgever/werknemer, maar 

ook op inleenkrachten. Wanneer een werkgever gebruik maakt van inleenkrachten, is deze aan te merken als  

‘werkgever’ in de zin van de Arbo-wet, en zijn de bepalingen uit de Arbo-wet en regelgeving ten aanzien van het 

verwerken van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico’s en de RI&E van toepassing. Deze aanvullende bepalingen rondom gegevensverwerking uit de 
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Arbo-wet en regelgeving gelden niet voor ZZP’ers. Wel is de Wbp van toepassing, wanneer een ZZP’er 

persoonsgegevens verwerkt of een werkgever of bedrijfsarts persoonsgegevens van ZZP’ers verwerkt. Wanneer 

sprake is van een relatie arts/patiënt tussen een bedrijfsarts en een ZZP’er is de WGBO van toepassing.    

 

Onderstaand schema geeft weer op welke verschillende soorten gegevens de in dit onderzoek genoemde wet- 

en regelgeving betrekking kan hebben.  

 

 
 

Sommige gegevens zijn zowel een persoonsgegeven, medisch gegeven als arbeidsgerelateerd. Dit zijn 

bijvoorbeeld de uitkomsten van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Andere gegevens zijn een 

persoonsgegeven en arbeidsgerelateerd. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer een lijst van werknemers wordt 

bijgehouden die (mogelijk) aan bepaalde straling kunnen worden blootgesteld. Ook kunnen gegevens medisch en 

arbeidsgerelateerd zijn, zonder dat deze betrekking hebben op personen. Hiervan is bijvoorbeeld sprake 

wanneer arbeidsgerelateerde gezondheidsgegevens worden geanonimiseerd voor onderzoek en daarmee niet 

meer naar personen te herleiden zijn.   

 

Met de volgende beslisboom kan worden bepaald welke wet- en regelgeving van toepassing is op een 

gegevensverwerking: 
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Tot slot geeft dit onderzoek inzicht in protocollen en richtlijnen waarin de wettelijke vereisten zijn doorvertaald. 

Dit betreft de volgende richtlijnen en protocollen van KNMG en NVAB: 

 

 KNMG- richtlijn “Omgaan met medische gegevens” 

 KNMG advies voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier 

 KNMG Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie 

 NVAB Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden 

 Leidraad bedrijfsarts en privacy 

 

Focus van dit onderzoek ligt op het verwerken van gegevens binnen bedrijven of organisaties. Voor dit 

onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch van (openbaar) beschikbare bronnen. Aanvullend zijn interviews 

gehouden met enkele deskundigen. Het is niet mogelijk gebleken om alle benaderde deskundigen binnen de 

onderzoeksperiode te kunnen spreken. Waar mogelijk hebben we dat met deskresearch ondervangen. Een 

overzicht van de geraadpleegde bronnen en geïnterviewden vindt u in bijlage 1.  
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2 Inleiding 

2.1 Aanleiding 

 

De directie Gezond en Veilig Werken (G&VW) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) 

streeft ernaar dat  iedereen gezond en vitaal werkt tot aan zijn pensioen. G&VW stimuleert werkgevers om 

samen met werknemers maatregelen te nemen op het terrein van arbeid en gezondheid met het oog op 

duurzame inzetbaarheid.  

 

De SER geeft in zijn advies ‘Stelsel voor gezond en veilig werken (21 december 2012)’ aan dat preventiebeleid 

essentieel is voor duurzame inzetbaarheid en beschrijft een aantal instrumenten waarmee werkgevers en 

werknemers zelf werk kunnen maken van preventie, waaronder een persoonlijk dossier dat informatie bevat 

en gegevens over de gehele werkgeschiedenis van de werknemer en de arbeidsomstandigheden en risico's 

waarmee deze te maken heeft (gehad).  

 

In dit kader wil het ministerie van SZW  zicht krijgen op wat de wettelijke vereisten zijn ten aanzien van 

registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) 

gezondheidsgegevens en gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en hoe deze 

wettelijke vereisten zijn vertaald in praktijkrichtlijnen en protocollen. 

2.2 Onderzoeksvragen 

 

De opdracht is vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Wat zijn de wettelijke vereisten t.a.v. registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van 1) 

arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en 2) gegevens over beroepsmatige 

blootstelling aan gezondheidsrisico's? 

2. Hoe zijn deze wettelijke vereisten vertaald in (welke) praktijkrichtlijnen en protocollen? Protocollen 

en praktijkrichtlijnen die niet voortkomen uit dan wel aanvullend zijn op de wettelijke vereisten zijn 

ook relevant.  

3. Gelden deze wettelijke vereisten ook voor inleenkrachten/zzp-ers?  

 

In de eerste onderzoeksvraag sluiten de twee genoemde soorten gegevens elkaar niet volledig uit. Gegevens 

over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s zijn bijvoorbeeld arbeidsgerelateerde (medisch) 

gezondheidsgegevens wanneer deze door een bedrijfsarts worden toegevoegd aan een medisch dossier. Een 

voorbeeld hiervan is dat de bedrijfsarts op basis van  art 4.10 c lid 1 van het Arbo-besluit een persoonlijk 

dossier aanlegt van werknemers die een arbeidsgezondheidskundig onderzoek hebben ondergaan. Toch is er 

voor gekozen om de twee soorten gegevens in dit rapport  apart te behandelen, omdat in wet- en regelgeving 

ook aparte bepalingen zijn opgenomen voor de verwerking van gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico’s. Deze wettelijke bepalingen zijn opgenomen onder paragraaf 4.1 (medische gegevens) en 

4.2 (blootstellingsgegevens).   
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2.3 Aanpak 

Door middel van deskresearch zijn de relevante passages uit wet- en regelgeving geïnventariseerd met 

betrekking tot de registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van 1) arbeidsgerelateerde 

(medische) gezondheidsgegevens en 2) gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's en 

hoe dit kader is vertaald naar praktijkrichtlijnen en protocollen. Hierbij  wordt onderscheid gemaakt tussen 

naar tot de individu herleidbare gegevens (bijvoorbeeld PAGO) en gegevens op geaggregeerd niveau waarbij 

geen persoonsgegevens worden verwerkt zoals in het kader van RI&E. De deskresearch heeft zich 

geconcentreerd op de volgende wet- en regelgeving: 

 

 Arbo wet- en regelgeving. 

 De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) (BW: H7 afdeling 5) 

 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 Het Stralingsbesluit. 

De deskresearch heeft zich daarnaast gericht op praktijkrichtlijnen en protocollen van relevante partijen.  

Na de deskresearch zijn experts bevraagd welke wetgeving en protocollen en richtlijnen relevant zijn. Binnen 

dit onderzoek zijn geen voorbeelden van relevante jurisprudentie gevonden, zowel vanuit deskresearch of via 

de geïnterviewden. Dit wil niet zeggen dat dit er niet is.  

 

2.4 Leeswijzer 

 

Dit rapport beschrijft eerst in hoofdstuk 3 de algemene wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het 

verwerken van persoonsgegevens en specifiek medische persoonsgegevens. Hoofdstuk 4 beschrijft de 

wettelijke vereisten t.a.v. registratie, ontsluiting en overdracht en toegang en bewaren van 1)  

arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en 2) gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico's.  Hierbij wordt ook aangegeven in hoeverre de wet- en regelgeving van toepassing is op 

ZZP’ers en inleenkrachten. Hoofdstuk 5 beschrijft hoe deze wettelijke vereisten vertaald zijn in 

praktijkrichtlijnen en protocollen.  
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3 Wettelijke vereisten voor de verwerking van (medische) 

persoonsgegevens 

Voor het verwerken van (medische) persoonsgegevens gelden de bepalingen van de Wet bescherming 

persoonsgegevens (Wbp). De Wbp regelt de bescherming van persoonsgegevens en geldt dus ook  voor 

gegevens die werkgevers of bedrijfsartsen over werknemers registreren, delen of  bewaren. Daarmee geldt de 

wet dus ook voor arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens over werknemers. Dit kader is  altijd 

van toepassing, ook wanneer in specifieke wetten, zoals de Arbo-wet, bepalingen zijn opgenomen over de 

verwerking van persoonsgegevens. De Wbp blijft namelijk altijd van toepassing op het verwerken van 

persoonsgegevens. De Wbp is de algemene voorziening voor het gegevensbeschermingsrecht in Nederland. De 

Wbp moet daarom worden aangemerkt als een algemene wet. 1 

In april 2016 is de nieuwe Europese data protectie wetgeving van kracht geworden, de General Data 

Protection Regulation (GDPR). Vanaf april 2018 vervangt deze Europese verordening de Wbp. De nieuwe 

Verordening kent dezelfde principes ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens die ook volgens de 

Wbp gelden. Eén van de onderwerpen die worden uitgebreid zijn de rechten van de ‘betrokkene’, degene op 

wie een persoonsgegeven betrekking heeft. (zie onder paragraaf 3.1 ‘Rechten betrokkenen’).   

In dit hoofdstuk gaan we nader in op de Wbp en daarmee op het algemene kader bij het verwerken van 

persoonsgegevens. Wanneer medische gegevens worden verwerkt, moet altijd extra zorgvuldigheid worden 

betracht. We gaan daarom apart in op het verwerken van medische persoonsgegevens.   

3.1 Zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Op die gegevens is de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Hierin zijn de belangrijkste regels voor de omgang met 

persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. De wet heeft tot doel te voorkomen dat onnodig en onzorgvuldig 

persoonsgegevens worden verwerkt.  De Wbp omschrijft een persoonsgegeven als elk gegeven betreffende 

een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 1a Wbp) Dit betekent dat informatie ofwel 

direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.  

Gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s en arbeidsgerelateerde medische 

gegevens van werknemers zijn persoonsgegeven, wanneer deze naar een persoon te herleiden zijn. Wanneer 

deze gegevens geanonimiseerd zouden worden, bijvoorbeeld voor onderzoek, zijn het geen persoonsgegevens 

meer en is de Wbp dus niet van toepassing. Het moet in dat geval niet mogelijk zijn de gegevens alsnog naar 

personen te herleiden. Er is ook geen sprake van verwerking van persoonsgegevens wanneer op groepsniveau 

een Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) wordt uitgevoerd en hiervoor op groepsniveau risico’s in kaart 

worden gebracht en niet naar personen te herleiden zijn. In hoofdstuk 4 gaan we hier nader op in.  

 

Hieronder volgen enkele belangrijke begrippen en bepalingen uit de Wbp. 

                                                                 

1 Leidraad afstemmen van wetgeving op de Wet bescherming persoonsgegevens, Ministerie van Justitie, 2011 



 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

10 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

 

Verwerken van persoonsgegevens 

De Wbp omschrijft het verwerken van persoonsgegevens als elke handeling of elk geheel van handelingen met 

betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 

bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding 

of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het 

afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens (art. 1b Wbp) (art. 4 lid 1 GDPR).  

 

De Wbp is van toepassing op het verwerken van persoonsgegevens. Registratie, ontsluiting, overdracht,  

toegang en bewaren van gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s en 

arbeidsgerelateerde medische gegevens van werknemers is allemaal verwerken van persoonsgegevens. Dat 

betekent dat de Wbp in al deze gevallen van toepassing is.  

 

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens  

Bepaalde persoonsgegevens mogen niet zomaar worden verwerkt. De wet noemt dit bijzondere 

persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, 

ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging. Artikel 16 

(art 9 lid 1 GDPR)  van de Wbp bepaalt dat het verboden is om die gegevens te verwerken, tenzij het één van 

de uitzonderingen betreft die in de wetsartikelen in de Wbp worden genoemd. Eén van die wetsartikelen 

behandelt het verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid. Artikel 21 Wbp ) (art 9 lid 2 

h  GDPR)  bepaalt dat het verbod tot verwerken van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid niet 

van toepassing indien de verwerking geschiedt door: 

 

 hulpverleners, instellingen of voorzieningen voor gezondheidszorg of maatschappelijke 

dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de 

betrokkene (degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben), dan wel het beheer van de 

betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is; 

 bestuursorganen, pensioenfondsen, werkgevers of instellingen die te hunnen behoeve werkzaam zijn 

voor zover dat noodzakelijk is voor: 

o een goede uitvoering van wettelijke voorschriften, pensioenregelingen of collectieve 

arbeidsovereenkomsten die voorzien in aanspraken die afhankelijk zijn van de 

gezondheidstoestand van de betrokkene of 

o de re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met 

ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

De Wbp gaat specifiek in op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over 

iemands gezondheid. De Wbp stelt dat het verwerken van deze gegevens niet mag, maar  benoemt ook 

enkele uitzonderingen, waaronder artsen. Dit betekent dat bedrijfsartsen wél persoonsgegevens betreffende 

iemands gezondheid mogen verwerken. Werkgevers mogen geen medische gegevens van medewerkers 

verwerken, tenzij bij wet wordt bepaald dat dit wel mag. Hiervan is geen sprake in de wet- en regelgeving die 

in dit onderzoek is onderzocht met betrekking tot arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens en 

gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's Een voorbeeld van een wet die in dit 

onderzoek buiten scope is, maar waarin specifiek is opgenomen dat een werkgever wel bepaalde 

gezondheidsgegevens mag verwerken, is een wettelijke bepaling dat werkgevers op grond van de Wet 

Verlenging loondoorbepalingsverplichting bij Ziekte (VLZ) verplicht zijn om het loon van zieke werknemers 

twee jaar lang door te betalen ( (art 7: 629 BW) . Om dit mogelijk te maken mag de werkgever gegevens over 



 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

11 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

de gezondheid van zieke werknemers verwerken die noodzakelijk zijn om het recht op loondoorbetaling vast 

te stellen.  

Doelbinding 

De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden mogen worden verzameld (art 7 Wbp) (art 5 lid 1 b GDPR) en persoonsgegevens 

slechts verwerkt worden voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens 

worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn (art 11 lid 1 Wbp) (art. 5 lid 1 c). 

'Welbepaald en uitdrukkelijk omschreven' houdt in dat men geen gegevens mag verzamelen zonder een 

precieze doelomschrijving. Het doel moet zijn bepaald voordat men tot verzamelen overgaat. 'Welbepaald' 

houdt in dat deze doelomschrijving duidelijk moet zijn, niet zo vaag of ruim bij voorbeeld dat zij tijdens het 

verzamelproces geen kader kan bieden waaraan getoetst kan worden of de gegevens nodig zijn voor dat doel 

of niet. Het vergaren van persoonsgegevens uitsluitend "omdat dat misschien in de toekomst handig kan zijn", 

of voor "je weet maar nooit" kan dus niet.2 

 

Verdere verwerking 

Persoonsgegevens mogen  niet verder worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden 

waarvoor ze zijn verkregen (art. 9 lid 1 Wbp) (art 5 lid 1 b GDPR). Verdere verwerking van de gegevens voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, wordt niet als onverenigbaar beschouwd, indien de 

verantwoordelijke de nodige voorzieningen heeft getroffen ten einde te verzekeren dat de verdere verwerking 

uitsluitend geschiedt ten behoeve van deze specifieke doeleinden. (art 9 lid 3 Wbp) (art 5 lid 1 e). 

 

Doelbinding is een belangrijke voorwaarde voor het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens. Dit 

betekent dat gegevens alleen mogen worden verwerkt als er een duidelijk, afgebakend en goed omschreven 

doel is. Vervolgens regelt de Wbp dat persoonsgegevens niet zomaar voor een ander doel mogen worden 

verwerkt dan waarvoor ze in eerste instantie zijn verkregen.  Volgens de Wbp mag dit alleen wanneer dit 

(nieuwe) doel verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. In de praktijk betekent dit dus dat er een 

zorgvuldige afweging moet worden gemaakt. Belangrijk is dat de werknemer waar dit betrekking op heeft, 

hierover geïnformeerd wordt  en ook zijn eerdere toestemming kan intrekken voor gebruik gegevens voor dit 

nieuwe doel. Wanneer men persoonsgegevens voor een geheel nieuw doel wil verwerken dat niet 

verenigbaar is met het oorspronkelijke doel, dan moet altijd toestemming aan de betrokkene worden 

gevraagd. Hieronder wordt nader ingegaan op de vereisten voor toestemming die Wbp hanteert.  

 

Passende technische en organisatorische maatregelen  

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, moeten, volgens de Wbp, passende technische en 

organisatorische maatregelen worden genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen 

enige vorm van onrechtmatige verwerking. De wet bepaalt dat deze maatregelen, rekening houdend met de 

stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen gelet 

op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De 

maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te 

voorkomen. (art. 13 Wbp) (art 5 lid 1 f).  

 

Om persoonsgegevens te beschermen vraagt dat Wbp dat er altijd passende technische maatregelen moeten 

                                                                 

2 Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-
voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-0  
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worden genomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het goed beveiligen van IT-systemen.  De Wbp vraagt ook 

dat organisatorische maatregelen worden genomen. Dit betekent bijvoorbeeld dat goed geregeld en 

vastgelegd is wie gegevens mag inzien en verwerken. Dit wordt toegang van gegevens genoemd.  Welke 

maatregelen genomen moet worden, hangt ook samen met de aard van de gegevens. Medische gegevens 

vragen meer maatregelen omdat het gaat om gevoelige gegevens.  

 

Rechten betrokkenen 

Een belangrijk principe bij het verwerken van persoonsgegevens is het transparantiebeginsel. In de Wbp is dit 

uitgewerkt in artikel 33 lid 1: ‘Indien persoonsgegevens worden verkregen bij de betrokkene, deelt de 

verantwoordelijke vóór het moment van de verkrijging de betrokkene de informatie mede (…) tenzij de 

betrokkene daarvan reeds op de hoogte is’ (art 5 lid 1 a GDPR) (art 12 lid 1 GDPR).   

 

In de Wbp zijn de rechten van de betrokkene omschreven met betrekking tot zijn/ haar persoonsgegevens. De 

betrokken heeft altijd het recht om te weten welke persoonsgegevens van hem/ haar worden verwerkt. De 

wet omschrijft dit als volgt: ‘de betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de 

verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende persoonsgegevens 

worden verwerkt’. (art 35 lid 1) (art 15 lid 1 GDPR). De wet vervolgt:  ‘Indien zodanige gegevens worden 

verwerkt, bevat de mededeling een volledig overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het 

doel of de doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft 

en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de beschikbare informatie over de herkomst van de 

gegevens’. (art 35 lid 2). (art 15 lid 1 GDPR) Ook heeft de betrokkene het recht om een verzoek in te dienen 

zijn/haar persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk 

onjuist zijn. (art 36 lid 1) (art 16 GDPR) 

De rechten van betrokkenen zijn uitgebreid in de wet beschreven. In april 2016 is de nieuwe Europese data 

protectie wetgeving van kracht geworden, de General Data Protection Regulation (GDPR)
3
. Dit betreft een 

verordening, wat betekent dat deze rechtstreekse werking heeft en landen twee jaar de tijd hebben om de 

verordening te implementeren. Deze nieuwe wetgeving geldt dus vanaf april 2018 voor alle verwerkingen van 

persoonsgegevens in de Europese Unie. In deze nieuwe wet zijn de rechten van betrokkenen uitgebreid. Naast 

de rechten die betrokkenen al hadden zijn er twee belangrijke nieuwe rechten bijgekomen: het recht om 

vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit.   

 Het recht om vergeten te worden (art 17 GDPR) houdt in dat de betrokkene het recht heeft dat 

bedrijven en instellingen zorgen dat gegevens worden gewist en de verdere verspreiding van 

gegevens achterwege blijft, indien: er niet langer een noodzaak is om de verwerkte persoonsgegevens 

te bewaren in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt; de betrokkene 

zijn/haar toestemming intrekt, en/of wanneer de toegestane termijn voor opslag is verstreken of de 

betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van persoonsgegevens. (art 17 GDPR)  

 Het recht op dataportabiliteit (art 20 GDPR) houdt in dat de betrokkene het recht heeft om zijn/ haar 

gegevens mee te nemen. De verantwoordelijke moet dan de gegevens verstrekken in een 

gestructureerde, algemeen gebruikte, leesbare en interoperabele vorm. (art 19 GDPR). 

 

In de Wbp is aandacht voor de rechten van diegene van wie de persoonsgegevens verwerkt worden 

(‘betrokkene’). Deze positie wordt als gevolg van nieuwe Europese wetgeving uitgebreid. Transparantie is 

                                                                 

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC 



 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

13 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

daarbij  het belangrijkste uitgangspunt bij het verwerken van persoonsgegevens. Ook de werknemer moet 

dus goed worden geïnformeerd welke gegevens van hem/ haar worden verwerkt en met welk doel. Ook heeft 

een werknemer altijd  recht op inzage in die gegevens. Dat recht blijft dus ook wanneer de werknemer niet 

meer in dienst is bij een werkgever. Inzagerecht, zoals beschreven in de Wbp, blijft gelden zolang er gegevens 

van de desbetreffende werknemer bewaard of anderzins verwerkt worden.   

 

Toestemming 

Een eerste vereiste uit de Wbp is dat een gegevensverwerking gebaseerd moet zijn op een grondslag.  De Wbp 

kent zes grondslagen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Deze worden in artikel 8 van de Wbp 

genoemd:  

1) Ondubbelzinnige toestemming 

2) In het kader van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is 

3) Een wettelijke verplichting 

4) Ter vrijwaring van een vitaal belang 

5) Noodzakelijk voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak 

6) Noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van 

een derde aan wie de gegevens worden verstrekt  

‘Ondubbelzinnige toestemming’ is één van de grondslagen die de wet noemt (art 8 a Wbp)4. ‘Ondubbelzinnig’ 

betekent dat bij de verantwoordelijke elke twijfel moet zijn uitgesloten of de betrokkene zijn toestemming 

heeft gegeven.  De Memorie van Toelichting bij de Wbp licht toestemming als volgt toe:  

 

‘Allereerst geldt dat de betrokkene in vrijheid zijn wil met betrekking tot de betreffende gegevensverwerking 

moet kunnen uiten en dat deze wil ook daadwerkelijk geuit moet zijn.[...] Er kan bijvoorbeeld niet van een 

rechtsgeldige toestemming worden gesproken als de betrokkene onder druk van omstandigheden waarin hij 

verkeert of de relatie waarin hij staat tot de verantwoordelijke, tot toestemming is overgegaan.[...] 

Als tweede voorwaarde geldt dat de wilsuiting van de betrokkene betrekking moet hebben op een bepaalde 

gegevensverwerking of een beperkte categorie van gegevensverwerkingen. Duidelijk moet zijn welke 

verwerking, van welke gegevens, voor welk doel zal plaatsvinden, en als het daarbij gaat om een verstrekking 

aan derden, ook aan welke derden. Als derde voorwaarde geldt het 'informed consent': de betrokkene kan 

slechts verantwoord zijn toestemming geven wanneer hij zo goed mogelijk is ingelicht. De betrokkene moet 

voldoende en begrijpelijk door de verantwoordelijke worden geïnformeerd over de verschillende aspecten van 

de gegevensverwerking die voor hem van belang zijn. (Wet bescherming persoonsgegevens, MvT, II, nr. 3, blz. 

65/66, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 892, nr. 3)   

 

Toestemming in een afhankelijkheidsrelatie 

In relatie tot het verwerken van arbeidsgerelateerde persoonsgegevens ligt toestemming gecompliceerder. De 

werknemer bevindt zich namelijk in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de werkgever. Wanneer de 

betrokkene een afhankelijkheidsrelatie heeft tot de verwerker, bijvoorbeeld in de relatie overheid/burger of 

werkgever/werknemer, dan is toestemming niet snel een grondslag voor het verwerken van 

persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens schrijft over toestemming in de relatie 

werknemer/werkgever in ‘De zieke werknemer’ het volgende:  “ Gelet op de gezagsverhouding valt niet uit te 

sluiten dat een werknemer onder druk van de relatie waarin hij staat tot de werkgever zich gedwongen voelt 

                                                                 

4 Andere grondslagen zijn bijvoorbeeld een wettelijke verplichting, een publiekrechtelijke taak of een overeenkomst. 
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toestemming te verlenen, zodat geen sprake is van een vrije wilsuiting. Er zal daarom in de relatie werkgever-

werknemer niet snel sprake zijn van een toestemming die in vrijheid is geuit.  Zieke werknemers kunnen deze 

druk onder omstandigheden ook voelen bij de bedrijfsarts/arbodienst”.5  

 

Dat betekent dat een andere grondslag noodzakelijk is voor het verwerken van persoonsgegevens, zoals een 

wettelijke bepaling (art. 8 c Wbp) of de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is (art 8 

b Wbp).  

 

In sommige richtlijnen en protocollen staat dat de bedrijfsarts/arbodienst met toestemming van de 

werknemer aanvullende medische gegevens aan de werkgever mag verstrekken. De Autoriteit 

Persoonsgegevens gaat hier in ‘De zieke werknemer’ expliciet op in. De Autoriteit schrijft hier dat  er situaties 

denkbaar zijn waarbij het wenselijk kan zijn om aanvullende medische gegevens aan de werkgever te 

verstrekken en waarbij er tevens sprake is van ‘vrije’ toestemming. Bijvoorbeeld als de werknemer zelf 

expliciet vraagt om de werkgever te informeren over het feit dat hij epilepsie heeft en wat de werkgever moet 

doen in noodsituaties. Het AP schrijft echter dat ‘Deze situaties zich echter slechts zelden voordoen en ook hier 

geldt dat er niet meer gegevens mogen worden verstrekt dan noodzakelijk voor het doel van de verstrekking.” 

En vervolgt: “Het spreekt voor zich dat de bedrijfsarts/arbodienst hier terughoudend mee omgaat en zich ervan 

vergewist dat er daadwerkelijk sprake is van ‘vrije’ toestemming. Ook moet de bedrijfsarts/arbodienst de 

werknemer goed over de gegevensverstrekking informeren, zodat deze de draagwijdte van de toestemming 

kan overzien. Bovendien dient de bedrijfsarts/arbodienst de motivering voor het verstrekken van medische 

gegevens aan de werkgever op grond van uitdrukkelijke toestemming op te nemen in het dossier van de 

werknemer.’6 
 

De Wbp beschrijft zes grondslagen om gegevens te mogen verwerken. Eén van deze grondslagen is  

‘ondubbelzinninge toestemming’. Als belangrijke voorwaarde geldt daarbij dat de betrokkene in vrijheid moet 

kunnen besluiten. Een werknemer-werkgever-relatie is een afhankelijkheidsrelatie. De Wbp stelt dat 

toestemming dan niet kan gelden als grondslag. Om gegevens te verwerken is dan dus een andere grondslag 

nodig, bijvoorbeeld een wettelijke bepaling. 

Tegelijkertijd is een andere bepaling van belang, namelijk de noodzaak om, in het geval van het medisch 

beroepsgeheim, toestemming van de patiënt te krijgen om dit te doorbreken (art 7: 457 lid 1 BW). Deze 

bepaling is opgenomen in de WGBO (zie hieronder). Daar geldt dus ook dat expliciete toestemming van de 

werknemer voor verwerken van medische gegevens (bv opvragen of delen) moet worden gevraagd. Deze 

vorm van toestemming betreft iets anders dan ‘toestemming als wettelijke grondslag’ uit de Wbp om 

gegevens te mogen verwerken.  Voor het doorbreken van het medisch beroepsgeheim is toestemming nodig 

van betrokkene, maar wanneer sprake is van een gezagsverhouding dient hier uiterst zorgvuldig mee te 

worden omgegaan en is niet snel sprake van ‘toestemming in vrijheid geuit’.  

 

Bewaartermijn 

De Wbp bepaalt dat persoonsgegevens niet langer mogen worden bewaard, in een vorm die het mogelijk 

maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 

                                                                 

5 De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers, 
Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2016, p. 11 

6 De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers, 
Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2016, p. 12 
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vervolgens worden verwerkt. (art 10 lid 1 Wbp) Persoonsgegevens mogen wel langer worden bewaard 

wanneer ze voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard. De 

verantwoordelijke moet dan de nodige voorzieningen treffen om te verzekeren dat de desbetreffende 

gegevens uitsluitend voor deze specifieke doeleinden worden gebruikt. (art. 10 lid 2 Wbp) (art 5 lid 1 e GDPR) 

 

Met betrekking tot bewaartermijnen stelt de Wbp dat persoonsgegevens zo lang mogen bewaard als 

noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Specifieke wet- en regelgeving, zoals de Arbo-

wet of het Arbobesluit geven vaak een (minimale of maximale) bewaartermijn aan (zie voor genoemde 

termijnen hoofdstuk 4 van dit rapport). Wanneer gegevens worden geanonimiseerd mogen ze voor 

historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. Na anonimiseren zijn het geen 

persoonsgegevens meer en is de Wbp niet meer van toepassing. 

 

 

 

De Wbp in de praktijk 

De Wbp heeft tot doel om te zorgen dat persoonlijke gegevens niet onnondig of onzorgvuldig worden 

verwerkt. Het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt moet altijd goed zijn omschreven en 

duidelijk zijn voor de betrokkene. Het is echter niet altijd mogelijk om in algemene wet- en regelgeving, zoals 

de Wbp, precies te bepalen welke gegevens wel of niet mogen worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor 

hulpverlening door de overheid aan burgers of voor artsen bij hun dagelijkse werkzaamheden. Professionals 

moeten daarom in hun dagelijks werk soms zelf een besluit nemen over  welke persoonsgegevens op een 

specifiek moment nodig zijn om te  verwerken en op welke manier. De Wbp geeft kaders voor het maken van 

deze afweging. De drie  belangrijkste principes voor het verwerken van persoonsgegevens die voortvloeien uit 

artikel 7 en 11 van de Wbp zijn:   noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit. Voor elke verwerking van 

persoonsgegevens moet de volgende afweging kunnen worden gemaakt. Daarmee wordt voorkomen dat  

onnodig of onzorgvuldig persoonsgegevens worden verwerkt: 

 

1. Welke gegevens zijn noodzakelijk? (vanuit de wet of vanuit de professionele afweging) 

2. Is de verwerking in de mate die is beoogd evenredig aan het nagestreefde doel? Kan het ook met 

minder informatie? ( proportionaliteit) 

3. Kan het doel dat met de verwerking wordt nagestreefd ook langs andere weg - zonder verwerking of 

met minder gegevens - worden bereikt? (subsidiariteit) 

 

 

3.2 Zorgvuldige verwerking van medische gegevens 

Wanneer gegevens betrekking hebben op iemands gezondheid, gelden specifieke bepalingen uit wet- en 

regelgeving. Hierboven is bijvoorbeeld al genoemd dat niet iedereen medische persoonsgegevens mag 

verwerken, behalve wanneer dit bij wet is bepaald. Het begrip medische gegevens is niet uitdrukkelijk en 

eenduidig gedefinieerd. In dit rapport bedoelen wij met medische gegevens informatie die, direct of indirect, 

betrekking heeft op de gezondheid of lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid van een herleidbare persoon 

en gegevens die omtrent een patiënt in het dossier van een arts zijn genoteerd7.  Dit geldt dus ook wanneer 

                                                                 

7 Ontleend aan: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016  
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gezondheidsgegevens worden verwerkt door de bedrijfsarts. Een bedrijfsarts is zowel adviseur voor de 

werkgever als de werknemer8 en hij houdt op zorgvuldige wijze een medisch dossier bij (WGBO, art. 7:454 

BW). Op bedrijfsartsen is de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) rechtstreeks van 

toepassing wanneer het een vrijwillig bezoek (of telefonisch consult of email-wisseling) betreft.  Daarvan is 

bijvoorbeeld sprake bij een bezoek (op eigen initiatief) aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of bij het 

(laten) verrichten van curatieve handelingen door de bedrijfsarts/arbodienst. Hieronder vallen ook 

geneeskundige handelingen en onderzoeken die de werkgever aanbiedt maar waaraan de werknemer niet 

verplicht hoeft deel te nemen. Bijvoorbeeld een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek. In deze 

gevallen geldt dus óók artikel 7:457 BW (het medisch beroepsgeheim) en kan de bedrijfsarts/arbodienst alleen 

gegevens aan de werkgever verstrekken als er sprake is van een van de gronden voor doorbreking van de 

geheimhoudingsplicht. 

Voor handelingen die de bedrijfsarts in opdracht van de werkgever verricht is de WGBO van overeenkomstige 

toepassing “voor zover de aard van de rechtsbetrekking zich daartegen niet verzet”. Een voorbeeld van een 

dergelijke rechtsbetrekking is die tussen de werkgever en de bedrijfsarts bij verplichte keuringen. Dit betekent 

dat de bedrijfsarts zijn geheimhoudingsplicht niet schendt indien hij na een verplichte keuring in opdracht van 

de werkgever, de werkgever in kennis stelt van de gevolgtrekkingen. Dit kan worden afgeleid uit de aard van 

de rechtsbetrekking die de bedrijfsarts in dit geval heeft met de werkgever. De WGBO, en daarmee het 

medisch beroepsgeheim blijft van toepassing, maar wanneer in het kader van een bepaalde rechtsbetrekking 

sommige gegevens wel mogen worden gedeeld, dan staat het medisch beroepsgeheim niet in de weg. 
Gegevens met betrekking tot de beoordeling of en hoe de werknemer de arbeid voor hem en zijn omgeving op 

een veilige manier kan doen mogen in dit geval wel worden gedeeld, maar de werkgever mag niet worden 

geïnformeerd over de aard en oorzaak die tot de nodige aanpassingen leidt.  

In wet- en regelgeving en richtlijnen en protocollen zijn bepalingen opgenomen voor de verwerking van 

arbeidsgerelateerde medische gegevens. De volgende twee hoofdstukken gaan hier op in.  

Hieronder volgen de belangrijkste bepalingen uit wet- en regelgeving die van belang zijn wanneer medische 

gegevens worden verwerkt. Deze zijn ontleend aan de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 

(WGBO). Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. In de Wet op de beroepen in de 

Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) wordt het medisch beroepsgeheim beschreven.  

Medisch beroepsgeheim 

Op een bedrijfsarts rust de geheimhoudingsplicht voortvloeiend uit artikel 88 van de Wet op de beroepen in 

de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Artikel 88 bepaalt: ‘een ieder is verplicht geheimhouding in acht te 

nemen ten opzichte van al datgene wat hem bij het uitoefenen van zijn beroep op het gebied van de 

individuele gezondheidszorg als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te zijner kennis is gekomen 

of wat daarbij te zijner kennis is gekomen en waarvan hij het vertrouwelijke karakter moest begrijpen’. De 

WGBO bepaalt in artikel 457: ‘De hulpverlener draagt zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen inlichtingen 

over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454 worden verstrekt dan 

met toestemming van de patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor 

de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking kan geschieden zonder 

inachtneming van deze beperkingen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht’. (art. 7:457 

BW). Dit betekent dus dat de werkgever niet zomaar inzicht heeft in de medische gegevens van werknemers.  

                                                                 

8 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016, p. 33 
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Het medisch beroepsgeheim mag alleen bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden worden 

doorbroken9:  

 Met toestemming van de betrokkene. Het doorbreken van het medisch beroepsgeheim met 

toestemming kan alleen plaatsvinden als de toestemming vrij is en de betrokkene de draagwijdte van 

de toestemming kan overzien. De bedrijfsarts dient de betrokkene vooraf in te lichten over het doel, 

de inhoud en de mogelijke consequenties van de gegevensverstrekking. De betrokkene kan de 

toestemming zowel mondeling als schriftelijk geven. Het is raadzaam om de toestemming in het 

dossier aan te tekenen of de schriftelijke toestemming aan het dossier toe te voegen. De 

toestemming van de patiënt verplicht de arts overigens niet om te spreken. De toestemming voor het 

doorbreken van de geheimhoudingsplicht moet niet worden verward met de toestemming zoals 

bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder a, Wbp, die een uitzonderingsgrond vormt op het verbod van 

artikel 16 Wbp om gegevens over de gezondheid te verwerken.  

 Bij een conflict van plichten. Een conflict van plichten ontstaat als het bewaren van het medisch 

beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar oplevert voor de betrokkene of iemand anders. Van een 

conflict van plichten is slechts in zeer uitzonderlijke gevallen sprake. Op grond van een wettelijke 

voorschrift. Een voorbeeld van een dergelijk wettelijke voorschrift is artikel 54, derde lid van de Wet 

Suwi, op grond waarvan de bedrijfsarts/de arbodienst verplicht is informatie aan het UWV te 

verstrekken. 

 

De bedrijfsarts is gehouden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat de bedrijfsarts de werkgever 

geen inzicht mag geven in medische gegevens van werknemers. De bedrijfsarts mag wel niet-medische 

gegevens delen die noodzakelijk zijn voor preventie, re-integratie of begeleiding van werknemers. Dit zijn 

gegeves als  1) de mate waarin de werknemer bepaalde werkzaamheden kan uitvoeren, 2) de verwachte duur 

van het verzuim, en 3) eventuele aanpassingen of voorzieningen die werknemer in het kader van re-integratie 

moet treffen. Gegevens over de gezondheid van werknemers die leiden tot de noodzaak van preventie, re-

ïntegratie of begeleiding mogen niet met werkgever gedeeld worden. Denk daarbij aan naam ziekte, specifieke 

klachten, gegevens over therapieën en afspraken met artsen en bijvoorbeeld situationele problemen als 

echtscheiding of verhuizing. Al deze gegevens vallen onder het medisch beroepsgeheim.10   

Dossierplicht 

Op grond van artikel 454 WGBO (7:454 BW) is een hulpverlener verplicht om een dossier in te richten met 

betrekking tot de behandeling van de patiënt. Dit dossier bevat de gegevens over de gezondheid van de 

patiënt en de uitgevoerde verrichtingen alsmede alle andere voor de goede hulpverlening noodzakelijk 

gegevens. Artikel 454 bepaalt dat de dossiergegevens nog 15 jaar moeten worden bewaard. De wet bepaalt: 

de hulpverlener bewaart de bescheiden (…) gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij 

zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.  Wanneer 

de patiënt verzoekt om de gegevens te verwijderen, moet de hulpverlener de gegevens verwijderen binnen 

drie maanden na het verzoek van de patiënt, tenzij bij wet is bepaald dat de gegevens langer moeten worden 

bewaard of wanneer de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt.  (art. 455 lid 2 

WGBO). 

                                                                 

9 De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers, 
Autoriteit Persoonsgegevens, februari 2016 

10 Brief ‘Omgang met medische gegevens’ van Ministerie van SZW, DG Werk, 25 oktober 2013 
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De bedrijfsarts moet de medische gegevens bewaren in een dossier. Werkgevers mogen geen medische 

gegevens van werknemers registreren. Voor het bewaren van het dossier is een termijn van vijftien jaar in de 

WGBO opgenomen. Ook is er voor werknemers altijd het recht op inzage en ook het recht om gegevens te 

verwijderen. 

3.3 Gebruik (medische) persoonsgegevens voor statistische, historische of wetenschappelijke 

doeleinden 

 
In de Nationale Registratie Beroepsziekten worden meldingen van beroepsziekten door bedrijfsartsen 

geregistreerd. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 9) is de bedrijfsarts of arbodienst verplicht 

om (vermoede) beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). 

De informatie die uit de registratie voort komt, wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen in het vóórkomen en 

verspreiding van beroepsziekten en de trends daarbij. Ook kunnen bijzondere gevallen worden opgespoord. 

De NCvB heeft een instructie opgesteld11 voor het melden van beroepsziekten. In een melding worden over de 

werknemer alleen het geboortejaar en geslacht vermeld. Er is dan ook geen sprake van persoonsgegevens in 

de zin van de Wbp. 

 

                                                                 

11 http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Invulinstructie-elektronisch-melden-incl-
codelijsten%20per%2001-01-2016.pdf 
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4 Wettelijke vereisten t.a.v. registratie, ontsluiting, overdracht, 

toegang en bewaren 

 

In dit hoofdstuk wordt de eerste onderzoeksvraag beantwoord:  

 

Wat zijn de wettelijke vereisten t.a.v. registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van 1) 

arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegeven en 2) gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico's? 

 

4.1 Arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens 

De belangrijkste bepalingen ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van 

persoonsgegevens uit de Wbp zijn in hoofdstuk 1 beschreven. Deze bepalingen gelden altijd wanneer er sprake 

is van gegevens verwerken die te herleiden zijn naar personen.  

In deze paragraaf wordt ingegaan op andere wet- en regelgeving waarin bepalingen zijn opgenomen met 

betrekking tot  achtereenvolgens het registreren, ontsluiten, overdragen, toegankelijk maken en bewaren van 

arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens, te weten: 

 

1. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) (BW 7: afdeling 5) 

2. De Arbo-wet en het Arbo-besluit 

Wetgeving die betrekking heeft op de verwerking van gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico’s wordt in paragraaf 4.2 beschreven.  

Wanneer in de Arbo-wet of het Arbo-besluit geen specifieke bepalingen zijn opgenomen over de registratie, 

ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde (medisch) gezondheidsgegevens, dan is 

de WGBO van toepassing.  De artikelen uit de WGBO die hier relevant zijn: 

4.1.1 WGBO (BW 7: afdeling 5) 

De volgende artikelen uit de WGBO zijn van toepassing: 

 

Wet of regelgeving Artikel 

Registratie artikel 454 lid 1: De hulpverlener richt een dossier in met betrekking tot de 

behandeling van de patiënt. Hij houdt in het dossier aantekening van de 

gegevens omtrent de gezondheid van de patiënt en de te diens aanzien 

uitgevoerde verrichtingen en neemt andere stukken, bevattende zodanige 

gegevens, daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede 

hulpverlening aan hem noodzakelijk is. 

art. 454 lid 2: De hulpverlener voegt desgevraagd een door de patiënt  

afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen 
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stukken aan het dossier toe 

Ontsluiting naar derden 
art. 457: De hulpverlener draagt zorg, dat aan anderen dan de patiënt geen 

inlichtingen over de patiënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden, 

bedoeld in artikel 454 worden verstrekt dan met toestemming van de 

patiënt. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover 

daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De 

verstrekking kan geschieden zonder inachtneming van deze beperkingen, 

indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht. 

Overdracht 
- 

Toegang 
art. 456: De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig 

mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden, bedoeld in artikel 454. De 

verstrekking blijft achterwege voor zover dit noodzakelijk is in het belang van 

de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander. De 

hulpverlener mag voor de verstrekking van het afschrift een redelijke 

vergoeding in rekening brengen. 

Bewaren 
art. 454 lid 3: Onverminderd het bepaalde in artikel 455, bewaart de 

hulpverlener de bescheiden, bedoeld in de vorige leden, gedurende vijftien 

jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel 

langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit 

art. 455 lid 1: De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, 

bedoeld in artikel 454 binnen drie maanden na een daartoe strekkend 

verzoek van de patiënt 

art 455 lid 2: Lid 1 geldt niet voor zover het verzoek bescheiden betreft 

waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk 

belang is voor een ander dan de patiënt, alsmede voor zover het bepaalde bij 

of krachtens de wet zich tegen vernietiging verzet. 

 

4.1.2 Arbo-wet en Arbo-besluit 

Hieronder worden de relevante artikelen uit de Arbo-wet en het Arbo-besluit weergegeven 

Allereerst volgen twee artikelen uit de Arbo-wet op basis waarvan nadere regels zijn opgesteld in het arbo-

besluit ten aanzien van registratie, ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde 

medische gezondheidsgegevens. 

 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-wet Art 16 lid 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels 

gesteld in verband met arbeidsomstandigheden van de werknemers. 

Art 16 lid 2b De in het eerste lid bedoelde regels kunnen mede strekken ter 

uitvoering van de artikelen 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 14a, 15 en 18. 

Arbo-wet Art. 18: De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een 

onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico's die de arbeid voor de 

gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf_1_Artikel3
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf_2_Artikel4
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf_3_Artikel5
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf_6_Artikel8
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk2_Paragraaf_7_Artikel9
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_2_Artikel13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_3_Artikel14
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_4_Artikel14a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk3_Paragraaf_5_Artikel15
http://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2016-01-01#Hoofdstuk4_Paragraaf_3_Artikel18
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voorkomen of te beperken. 

Hieronder volgen de bepalingen uit het Arbo-besluit en de Regeling Stralingsbescherming: 

Registratie 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

art. 4.10.c. lid 1: De deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, 

of de arbodienst houdt van iedere werknemer die een 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in de artikelen 4.10a en 

4.10b heeft ondergaan, een persoonlijk medisch dossier bij. 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

art. 4.91 lid 9: De resultaten van het in dit artikel bedoelde 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden in passende vorm 

geregistreerd en ten minste tien jaar na de laatste blootstelling of mogelijke 

blootstelling bewaard. 

Arbo-besluit (lawaai) Art 6.10 lid 5: De deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of 

de arbodienst houdt van iedere werknemer die een audiometrisch 

onderzoek als bedoeld in het eerste tot en met derde lid, heeft ondergaan, 

een persoonlijk medisch dossier bij, dat een samenvatting bevat van de 

uitslagen van het audiometrisch onderzoek, bedoeld in het eerste tot en met 

derde lid. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 g lid 2: Van iedere werknemer die een arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek als bedoeld in het eerste lid heeft ondergaan, wordt een 

individueel medisch dossier opgesteld, dat regelmatig wordt bijgewerkt. De 

medische dossiers bevatten een samenvatting van de resultaten van het 

uitgevoerde arbeidsgezondheidskundig onderzoek. De medische dossiers 

worden in geschikte vorm bewaard, zodat zij later kunnen worden 

geraadpleegd. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Art 6.12 n lid 2:Van iedere werknemer die een arbeidsgezondheidskundig 

onderzoek als bedoeld in het eerste lid heeft ondergaan, wordt een 

individueel medisch dossier opgesteld. (…) 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

Art. 100 lid 1: De ondernemer zorgt ervoor dat er een medisch dossier wordt 

bijgehouden waarin van elke A-werknemer ten minste wordt geregistreerd: 

a) de aard van het werk;  

b) de uitslagen van de onderzoeken, bedoeld in de artikelen 

96, 97 en 99; 

c) de resultaten van de individuele monitoring, bedoeld in de artikelen 

81, 87, 88 en 89;  

d) indien van toepassing de gegevens met betrekking tot een 

radiologische noodsituatie. 

Ontsluiting naar derden 

Wet of regelgeving Artikel 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk2_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel2.14a
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Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

art. 4.10.a.lid 5: Alle gegevens die nodig zijn om de blootstelling van de 

werknemers aan gevaarlijke stoffen te kunnen beoordelen en te kunnen 

adviseren over de periodiciteit en inhoud van de arbeidsgezondheidskundige 

onderzoeken, en de te nemen preventieve maatregelen kunnen worden 

ingezien door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of 

de arbodienst. 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

- 

Arbo-besluit (lawaai) Art 6.10 lid 8: Een daartoe aangewezen toezichthouder ontvangt 

desgevraagd een exemplaar van de medische dossiers, bedoeld in het vijfde 

lid. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art. 6. 12 g lid 3: De werkgever neemt passende maatregelen om te 

waarborgen dat de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, 

of de arbodienst toegang heeft tot de resultaten van de beoordeling, meting 

of berekening, bedoeld in artikel 6.12d, eerste lid. 

Arbo-besluit 

(elektromagnestische 

velden) 

- 

 

Overdracht 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

art. 4. 10.c lid 5: In geval de werkzaamheden in het bedrijf of de inrichting 

van de werkgever gedurende de termijn van 40 jaar, bedoeld in het vierde 

lid, worden gestaakt, worden de documenten, bedoeld in het vierde lid, 

overgedragen aan de toezichthouder. 

 

Toegang 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

art. 4.10.c lid 2: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * het hem 

betreffende medisch dossier. 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

Art. 4.91 lid 8: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * het hem 

betreffende medisch dossier. 

Arbo-besluit (lawaai) Art 6.10 lid 7: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * het hem 

betreffende medisch dossier 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 g lid 4: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * de hem 

betreffende resultaten.  

Arbo-besluit 

(elekromagnestische velden) 

Art 6.12 n lid 3: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * de hem 

betreffende resultaten. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk2_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel2.14a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk6_Afdeling4a_Paragraaf2_Artikel6.12d
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* Wordt aan toegevoegd: ‘en afschrift van’ 

Bewaren 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

art 4.10.c lid 4: De resultaten van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek 

worden in passende vorm geregistreerd en voor iedere werknemer tot ten 

minste 40 jaar na beëindiging van diens blootstelling aan gevaarlijke stoffen 

bewaard, evenals de lijst van werknemers bedoeld in artikel 4.15, en het 

register van blootgestelde werknemers, bedoeld in artikel 4.53, eerste lid. 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

art. 4.91 lid 9: De resultaten van het in dit artikel bedoelde 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek worden in passende vorm 

geregistreerd en ten minste tien jaar na de laatste blootstelling of mogelijke 

blootstelling bewaard. In gevallen als bedoeld in artikel 4.90, vierde lid, 

worden de resultaten een navenant langere tijd doch niet meer dan veertig 

jaar bewaard.  

Arbo-besluit (lawaai) Art 6.10 lid 6: De persoonlijke medische dossiers worden in een zodanige 

vorm bewaard dat zij later, met inachtneming van het medisch 

beroepsgeheim, kunnen worden geraadpleegd. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 g lid 2: (…) De medische dossiers worden in geschikte vorm bewaard, 

zodat zij later kunnen worden geraadpleegd. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Art. 6.12 n lid 2: (…) De medische dossiers worden in geschikte vorm 

bewaard, zodat zij later kunnen worden geraadpleegd. 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

art. 100 lid 2: De ondernemer zorgt ervoor dat het medisch dossier, bedoeld 

in het eerste lid, in ieder geval wordt bewaard totdat de persoon op wie de 

gegevens betrekking hebben de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt 

of zou hebben bereikt, maar ten minste dertig jaar nadat deze persoon de 

handelingen heeft beëindigd. 

 

4.2  Gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico's 

Wanneer gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s medische gegevens zijn, zijn de 

bepalingen uit de WGBO ook op deze gegevens van toepassing (zie 4.1.1). Dit is bijvoorbeeld het geval 

wanneer het gegevens betreft die naar aanleiding van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek in een 

medisch dossier worden bewaard,  Wanneer de gegevens te herleiden zijn naar personen is ook altijd de Wbp 

van toepassing. De relevante bepalingen uit deze wetten zijn in hoofdstuk 2 en hierboven beschreven. De 

volgende wet- en regelgeving is specifiek van toepassing op de verwerking van gegevens over beroepsmatige 

blootstelling aan gezondheidsrisico’s: 

 

1. Het Arbo-besluit 

2. Het stralingsbesluit 

Hieronder worden de relevante artikelen uit deze wet- en regelgeving weergegeven:  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk4_Afdeling9_Paragraaf3_Artikel4.90


 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

24 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

Registratie 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit art.1.51: In geval van het verrichten van plaatsonafhankelijke arbeid zijn van 

de werknemer bij de werkgever gegevens beschikbaar omtrent naam, adres 

en woonplaats alsmede van de werkzaamheden die door hem worden 

verricht en van de stoffen, hulpmiddelen en werktuigen die daarbij worden 

gebruikt. 

art. 2.42 b: Op doelmatige plaatsen is een register aanwezig waarin van 

degenen die werkzaamheden verrichten in de winningsindustrie in dagbouw, 

de ondergrondse winningsindustrie en de winningsindustrie met behulp van 

boringen zijn vermeld 

art. 4.15 lid 1: Er wordt een lijst bijgehouden van werknemers die worden of 

kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of 

stoffen die vrijkomen bij een kankerverwekkend proces, onder vermelding 

van de blootstelling die zij hebben ondergaan. 

art. 4.53 lid 1: Van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt 

blootgesteld aan asbeststof wordt aantekening gehouden in een register, 

waarbij de aard en de duur van de arbeid alsmede de mate van de 

blootstelling worden vermeld. 

art. 4.90 lid 1: In een register wordt bijgehouden welke werknemers aan 

biologische agentia van categorie 3 en 4 worden of kunnen worden 

blootgesteld. 

art. 4.90 lid 2: In dit register wordt tevens per werknemer geregistreerd 

welke werkzaamheden hij heeft verricht en, voor zover dit te bepalen is, aan 

welk biologisch agens of welke biologische agentia hij als gevolg van deze 

werkzaamheden of als gevolg van een incident of ongeval, eventueel is 

blootgesteld. 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

art 5 lid 7: De dosimetrische dienst draagt zorg voor opname in het NDRIS, 

bedoeld in artikel 6, van de gegevens die worden afgeleid van een 

dosismeter die wordt gebruikt ten behoeve van de veiligheid en gezondheid 

van een blootgestelde werknemer. 

art 6 lid 4: Ten behoeve van de dosisregistratie bevat het NDRIS gegevens 

over de identiteit van de dosismeterdrager, waartoe in ieder geval behoren 

de naam met voorletters, de geboortedatum, het geslacht, het 

burgerservicenummer van de dosismeterdrager, de dosisgegevens per 

periode en cumulatief alsmede de naam en het adres van de ondernemer. 

art 90 lid 1: De ondernemer zorgt ervoor dat afzonderlijk van iedere 

blootgestelde werknemer wordt geregistreerd: 

a. de naam, de geboortedatum en het geslacht; 

b. indeling in categorie A- of B- werknemer; 

c. de gemeten of bepaalde doses op grond van de artikelen 87 tot en met 89; 
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d. de resultaten van de ruimtemonitoring die zijn gebruikt bij de berekening 

van de effectieve of equivalente doses; 

e. in het geval van de in de artikelen 81 en 89 bedoelde blootstelling, de 

rapporten met betrekking tot de omstandigheden en de genomen 

maatregelen. 

art. 100 lid 1: De ondernemer zorgt ervoor dat er een medisch dossier wordt 

bijgehouden waarin van elke A-werknemer ten minste wordt geregistreerd: 

a) de aard van het werk;  

b) de uitslagen van de onderzoeken, bedoeld in de artikelen 

96, 97 en 99; 

c) de resultaten van de individuele monitoring, bedoeld in de artikelen 

81, 87, 88 en 89;  

d) indien van toepassing de gegevens met betrekking tot een 

radiologische noodsituatie. 

 

Ontsluiting naar derden 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (register blootstelling asbest) 

art. 4.53 lid 2: De gegevens die in het register zijn vermeld kunnen worden 

ingezien door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of 

de arbodienst 

art 4.53 lid 4: De gegevens in het register, voorzien van een toelichting, in 

statistische niet tot individuen herleidbare vorm, kunnen worden ingezien 

door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het 

ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers. 

(register blootstelling biologische agentia) 

art. 4.90 lid 6: Aan de bedrijfsarts, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aanhef, 

van de wet, of de arbodienst wordt desgevraagd inzage verschaft in het 

register, bedoeld in het eerste lid. 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

art 5 lid 8: Ter uitvoering van het zevende lid verstrekt de dosimetrische 

dienst de beheerder periodiek, doch uiterlijk twee maanden na vaststelling 

ervan, de dosisgegevens afgeleid van de dosismeters die zijn verstrekt aan 

blootgestelde werknemers, in combinatie met de persoonsgegevens en de 

op die werknemers betrekking hebbende burgerservicenummers, voor zover 

het gegevens betreft van een A- of B-werknemer dan wel een werknemer die 

op vrijwillige basis een dosismeter gebruikt. 

art. 92 lid 1: De ondernemer zorgt ervoor dat de uitslag van de individuele 

monitoring, bedoeld in de artikelen 87, 88 en 89, aan de in artikel 91 

bedoelde instelling wordt gezonden. De ondernemer geeft daarbij aan waar 

de individuele dosismeter is gedragen of op welke wijze de inwendige 
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besmetting is bepaald. 

art. 93 lid 1: De ondernemer zorgt ervoor dat de uitslag van de individuele 

monitoring, bedoeld in de artikelen 87, 88 en 89, wordt verstrekt aan: de 

betrokken werknemer;de algemeen coördinerend deskundige, coördinerend 

deskundige of toezichthoudend deskundige; indien het een A-werknemer 

betreft, de stralingsarts. 

art 93 lid 2: De ondernemer meldt de uitslag van de individuele monitoring, 

bedoeld in artikel 89, onverwijld aan de in het eerste lid bedoelde personen 

of dienst en aan Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of, 

indien het mijnbouw betreft, Onze Minister. 

art 96 lid 2 De ondernemer zorgt er voor dat aan de stralingsarts alle tot zijn 

beschikking staande gegevens worden verstrekt die deze nodig heeft om 

inzicht te krijgen in de gezondheidstoestand van de onder zijn toezicht 

staande personen en om zich een oordeel te vormen over de 

omstandigheden op de arbeidsplaats voor zover deze van invloed kunnen zijn 

op hun gezondheidstoestand. 

Overdracht 

In het Arbo-besluit of de Regeling Stralingsbescherming werknemers zijn geen specifieke bepalingen 

opgenomen met betrekking tot de overdracht van gegevens over beroepsmatige blootstelling aan 

gezondheidsrisico’s.  

Toegang  

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (lijst blootstelling aan kankerverwekkende stoffen) 

Art. 4.15 lid 2: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * de gegevens die 

in de lijst, bedoeld in het eerste lid, met betrekking tot hem zijn opgenomen. 

(register blootstelling asbest) 

artikel 4.53 lid 3: Iedere werknemer krijgt inzage in * zijn persoonlijke 

gegevens in het register. 

(register blootstelling biologische agentia) 

art. 4.90 lid 5: Iedere werknemer heeft recht op inzage in * de hem 

betreffende gegevens uit het register. 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

Art. 92 lid 2 De werknemer heeft inzage in de gegevens * die zijn blootstelling 

betreffen. 

* Wordt aan toegevoegd: ‘en afschrift van’ 

Bewaren 

Wet of regelgeving Artikel 
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Arbo-besluit (register blootstelling biologische agentia) 

art 4.90 lid 3: Het in het eerste lid bedoelde register wordt ten minste tien 

jaar na de laatste blootstelling of mogelijke blootstelling bewaard. 

Regeling 

stralingsbescherming 

werknemers 

art 90 lid 2 De ondernemer zorgt ervoor dat de gegevens, bedoeld in het 

eerste lid, onder c en d, in ieder geval ten minste dertig jaar nadat deze 

persoon de handelingen heeft beëindigd, worden bewaard of zoveel langer 

totdat de persoon op wie de gegevens betrekking hebben de leeftijd van 

vijfenzeventig jaar heeft bereikt of zou hebben bereikt. 

art. 100 lid 2: De ondernemer zorgt ervoor dat het medisch dossier, bedoeld 

in het eerste lid, in ieder geval wordt bewaard totdat de persoon op wie de 

gegevens betrekking hebben de leeftijd van vijfenzeventig jaar heeft bereikt 

of zou hebben bereikt, maar ten minste dertig jaar nadat deze persoon de 

handelingen heeft beëindigd. 

 

 

4.3 Risico-inventarisatie en - evaluatie 

Werkgevers zijn bij het voeren van een arbeidsomstandighedenbeleid verplicht om een risico- inventarisatie 

en – evaluatie  (RI&E) uit te voeren (art. 5 Arbowet), bijvoorbeeld wanneer werknemers worden- of kunnen 

worden- blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie moet een beschrijving 

van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen bevatten  en de risico's voor bijzondere categorieën van 

werknemers. Deze risico-inventarisaties en evaluaties bevatten geen persoonsgegevens van werknemers. De 

Wbp is hierop dus niet van toepassing. In het Arbo-besluit worden in verschillende artikelen nadere 

voorschriften beschreven rondom de beoordeling en registratie van de risico- inventarisatie en – evaluatie. De 

risico-inventarisatie en evaluatie wordt uitgevoerd op niveau van een bedrijf of een afdeling, niet op niveau 

van persoon. De uitkomsten van de RI&E bevatten dus geen individuele gegevens van werknemers en vallen 

daarmee niet onder de Wbp. In de Arbowet is vastgelegd dat werknemers de RI&E moeten kunnen inzien 

wanneer zij dit willen (inzagerecht). De werkgever mag de werknemers dit niet weigeren. In artikel  5, lid 6 

staat: "De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de risico-inventarisatie en -

evaluatie."   

De Arbo-wet en het Arbo-besluit bevatten bepalingen rondom het uitvoeren van risico-inventarisaties en – 

evaluaties. Deze worden hieronder weergegeven: 

4.3.1 Wettelijke bepalingen RI&E  in de Arbo-wet 

Hieronder volgen de bepalingen uit artikel 5 van de Arbo-wet op basis waarvan in het Arbo-besluit nadere 
voorschriften zijn opgenomen (zie hieronder). 

 

Wet of regelgeving Artikel 

Registratie (Arbo-wet) Art.5 lid 1: Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de 

werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de 

arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -

evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-
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beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van 

werknemers. 

Ontsluiting naar derden 

(Arbo-wet) 

Art. 12 lid 2: De werkgever voert overleg met de ondernemingsraad of de 

personeelsvertegenwoordiging over aangelegenheden die het 

arbeidsomstandighedenbeleid betreffen alsmede over de uitvoering van dit 

beleid, waarbij actief informatie wordt gewisseld. 

Overdracht 
- 

Toegang (Arbo-wet) Art. 5 lid 6: De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan 

nemen van de risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Bewaren 
- 

 

4.3.2 Nadere voorschriften RI&E in het Arbo-besluit 

Hieronder volgende bepalingen uit het Arbo-besluit waarin nadere voorschriften zijn opgenomen ten aanzien 
van risico-inventarisaties en –evaluaties.  

Registratie 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

Art.  4.2 lid 1: Indien werknemers worden of kunnen worden blootgesteld 

aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of met deze stoffen daadwerkelijk arbeid 

wordt of zal worden verricht, worden, in het kader van de risico-

inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, de aard, de mate 

en de duur van die blootstelling beoordeeld teneinde de gevaren voor de 

werknemers te bepalen. 

Art. 4.2 a: Indien op de arbeidsplaats in verband met de aard van de 

werkzaamheden die daar worden uitgevoerd, gevaarlijke stoffen plegen voor 

te komen die voldoen aan criteria voor een of meer van de volgende 

gevarenaanduidingen als bedoeld in EG-verordening indeling, etikettering en 

verpakking van stoffen en mengsels: H-zinnen 360, 360F, 360D, 360FD, 

360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, worden met betrekking tot die 

stoffen in de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de 

wet, in aanvulling op artikel 4.2, de volgende gegevens vermeld: 

a) de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden 

vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband 

met opslag; 

b) het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de 

arbeidsplaats waar de stof pleegt voor te komen; 

c) de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht. 

Arbo-besluit 

(kankerverwekkende of 

mutagene stoffen) 

Art 4.13: In alle gevallen waarin arbeid wordt verricht waarbij werknemers 

worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende of 

mutagene stoffen of aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende 

processen, worden, met betrekking tot deze stoffen of processen in de risico-

inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de weten in aanvulling 

op artikel 4.2, in ieder geval de volgende gegevens opgenomen: 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf2_Artikel4.2
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk4_Afdeling1_Paragraaf2_Artikel4.2
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a) de reden waarom het gebruik van een kankerverwekkende stof of 

het toepassen van een kankerverwekkend proces voor het 

verrichten van de arbeid strikt noodzakelijk is en vervanging 

technisch niet uitvoerbaar is; 

b) de hoeveelheid van de kankerverwekkende of mutagene stof die per 

jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig 

pleegt te zijn in verband met de opslag respectievelijk de frequentie 

waarmee een proces per jaar pleegt te worden toegepast; 

c) de soort arbeid die met de kankerverwekkende of mutagene stof 

pleegt te worden verricht of waarbij het kankerverwekkende proces 

pleegt te worden toegepast; 

d) het aantal werknemers dat aan een kankerverwekkende of 

mutagene stof of een kankerverwekkend proces pleegt te worden 

blootgesteld of kan worden blootgesteld; 

e) de preventieve maatregelen die zijn genomen om de blootstelling 

van werknemers aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of 

aan stoffen die vrijkomen bij kankerverwekkende processen te 

voorkomen of te minimaliseren; 

f) de persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt bij 

arbeid waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld 

aan kankerverwekkende of mutagene stoffen of aan stoffen die 

vrijkomen bij kankerverwekkende processen; 

g) de gevallen waarin kankerverwekkende of mutagene stoffen of 

kankerverwekkende processen worden vervangen door stoffen of 

processen waarbij de werknemers niet of minder aan gevaar voor 

hun veiligheid of gezondheid worden blootgesteld. 

 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

Art. 4.85 lid 1: Indien een werknemer wordt of kan worden blootgesteld aan 

een of meer specifiek bij zijn arbeid voorkomende of naar verwachting 

voorkomende biologische agentia, wordt, in het kader van de in artikel 5 van 

de wet bedoelde risico-inventarisatie en -evaluatie, de aard, de mate en de 

duur van de blootstelling beoordeeld teneinde het gevaar voor de 

werknemer te bepalen. Deze beoordeling geschiedt met inachtneming van 

met name: 

a) de categorie of categorieën,waarin de biologische agentia waaraan 

werknemers kunnen worden blootgesteld, zijn ingedeeld; 

b) informatie over ziekten die werknemers kunnen oplopen of al 

hebben opgelopen als gevolg van blootstelling aan biologische 

agentia; 

c) mogelijke allergische of vergiftigingseffecten die de werknemers als 

gevolg van blootstelling aan biologische agentia ondervinden of 

kunnen ondervinden; 

d) de resultaten van de arbeidsgezondheidskundige onderzoeken, 

bedoeld in artikel 4.91, alsmede de ziekten waarvan bekend is dat 

een werknemer hieraan lijdt en de medicijnen waarvan bekend is 

dat die door een werknemer worden gebruikt, een en ander in 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk4_Afdeling9_Paragraaf4_Artikel4.91


 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

30 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

statistische, niet tot individuen herleidbare vorm; 

e) de door een daartoe bevoegde instantie verstrekte aanbevelingen 

om het biologische agens onder controle te houden teneinde de 

gezondheid van de werknemers te beschermen wanneer de 

werknemers ten gevolge van hun werk aan een dergelijk agens 

worden of kunnen worden blootgesteld. 

 

Arbo-besluit (lawaai) Art 6.7 lid 1: In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld 

in artikel 5 van de wet, worden de lawaainiveaus waaraan de werknemers 

zijn blootgesteld, beoordeeld en, indien nodig, gemeten teneinde te bepalen 

waar en in welke mate werknemers aan de in artikel 6.8 vastgestelde niveaus 

van schadelijk lawaai kunnen worden blootgesteld. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 d lid 1: In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, 

bedoeld in artikel 5 van de wet, worden de niveaus van de optische straling 

waaraan de werknemers waarschijnlijk zullen worden blootgesteld, 

beoordeeld en, indien nodig, gemeten of berekend. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Art 6.12 k lid 1: In het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, 

bedoeld in artikel 5 van de wet, worden alle risico’s waaraan werknemers 

kunnen worden blootgesteld als gevolg van elektromagnetische velden op de 

arbeidsplaats beoordeeld en indien nodig worden de niveaus van deze 

elektromagnetische velden gemeten of berekend. 

Ontsluiting naar derden 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

- 

Arbo-besluit 

(kankerverwekkende of 

mutagene stoffen) 

- 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

- 

Arbo-besluit (lawaai) Art. 6.7 lid 7: De resultaten, bedoeld in het zesde lid, worden, voorzien van 

een toelichting, ter kennis gebracht van de ondernemingsraad of de 

personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, van de 

belanghebbende werknemers. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 d lid 8: De resultaten, bedoeld in het zesde lid, worden voorzien van 

een toelichting, ter kennis gebracht van de ondernemingsraad of de 

personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Art 6.12 k lid 7: De resultaten, bedoeld in het vijfde lid, worden voorzien van 

een toelichting, ter kennis gebracht van de ondernemingsraad of de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/2016-10-11#Hoofdstuk6_Afdeling3_Paragraaf2_Artikel6.8
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0010346&artikel=5&g=2016-12-13&z=2016-12-13
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personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan, de 

belanghebbende werknemers. 

Overdracht 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

- 

Arbo-besluit 

(kankerverwekkende of 

mutagene stoffen) 

- 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

- 

Arbo-besluit (lawaai) - 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

- 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

- 

Toegang 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Arbo-besluit 

(kankerverwekkende of 

mutagene stoffen) 

Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Arbo-besluit (lawaai) Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Geen nader voorschrift. Van toepassing is Art. 5 lid 6 (Arbo-wet): De 

werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer kennis kan nemen van de 

risico-inventarisatie en -evaluatie. 

 

 



 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

32 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

Bewaren 

Wet of regelgeving Artikel 

Arbo-besluit (gevaarlijke 

stoffen) 

- 

Arbo-besluit 

(kankerverwekkende of 

mutagene stoffen) 

- 

Arbo-besluit (biologische 

agentia) 

- 

Arbo-besluit (lawaai) Art. 6.7 lid 6: De resultaten van de op grond van dit artikel uitgevoerde 

beoordelingen en metingen worden in passende vorm geregistreerd en 

bewaard, zodat latere raadpleging mogelijk is. 

Arbo-besluit (kunstmatige 

optische straling) 

Art 6.12 d lid 5: De resultaten van de op grond van dit artikel uitgevoerde 

beoordelingen, metingen en berekeningen worden in passende vorm 

geregistreerd en bewaard, zodat latere raadpleging mogelijk is. 

Arbo-besluit 

(elektromagnetische velden) 

Art 6.12 k lid 5: De resultaten van de op grond van dit artikel uitgevoerde 

beoordelingen, metingen en berekeningen worden in een passende vorm 

geregistreerd en bewaard, zodat latere raadpleging mogelijk is. 

4.4 Toepasbaarheid ZZP’ers en inleenkrachten 

 
In hoeverre is het hierboven geschetste wettelijk kader met betrekking tot registratie, ontsluiting, overdracht, 
toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en gegevens over 
beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s ook van toepassing op  ZZP’ers en inleenkrachten?  
 
Wanneer we kijken naar de algemene wetgeving met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens dan 
geldt deze ook wanneer persoonsgegevens van inleenkrachten of ZZP’ers worden verwerkt. Wanneer 
persoonsgegevens van inleenkrachten of ZZP’ers worden verwerkt zijn de bepalingen uit de Wbp altijd van 
toepassing. De Wbp geldt namelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens. Wanneer een bedrijfsarts 
persoonsgegevens van inleenkrachten of ZZP’ers verwerkt gelden ook de bepalingen uit de WGBO die 
hierboven in hoofdstuk 3 zijn genoemd.  
 
Met betrekking tot bepalingen uit de Arbo-wet en het Arbo-besluit die betrekking hebben op 
gegevensverwerking is het volgende relevant. 
 
Inleenkrachten 
 
Degene die een inleenkracht inhuurt, is werkgever in de zin van de Arbo-wet . Dit volgt uit artikel 1 lid 1 a1- en 
a2 van de Arbowet waarin beschreven wordt wat onder een werkgever wordt verstaan: 
 

 degene jegens wie een ander krachtens arbeidsovereenkomst of publiekrechtelijke aanstelling 
gehouden is tot het verrichten van arbeid, behalve indien die ander aan een derde ter beschikking 
wordt gesteld voor het verrichten van arbeid, welke die derde gewoonlijk doet verrichten 

 degene aan wie een ander ter beschikking wordt gesteld voor het verrichten van arbeid.  
 
 



 

 

 

© 2016 Capgemini. All rights reserved. 

 

33 

Capgemini Consulting is the strategy and 
transformation consulting brand of Capgemini Group 

Dit houdt in dat de in paragraaf 4.1 t/m 4.3 genoemde bepalingen t.a.v. registratie, ontsluiting, overdracht, 
toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en gegevens over 
beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s  in de Arbo-wet en het Arbo-besluit van toepassing zijn op 
inleenkrachten. Werkgevers moeten zich aan de bepalingen in deze Arbo-wet en regelgeving houden, ook 
wanneer zij gebruik maken van inleenkrachten. Dit geldt zowel voor uitzendkrachten als voor stagiairs. 
 
ZZP’ers 
 
Een zelfstandige wordt in hoofdstuk 1 van de Arbo-wet omschreven als: degene die zonder werkgever of 
werknemer te zijn in de zin van het eerste of tweede lid arbeid verricht (art. 1 lid 3 k). Vervolgens wordt in 
artikel 16 van de Arbo-wet bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat bepaalde 
voorschriften uit de Arbo-wet zich mede richten tot zelfstandigen voor zover zij betrekking hebben op arbeid 
waaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid zijn verbonden. Artikel 16 bepaalt: ‘Bij 
algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de verplichting tot naleving van daarbij aangewezen 
voorschriften van deze wet of de daarop berustende bepalingen, voor zover zij betrekking hebben op arbeid 
waaraan bijzondere gevaren voor de veiligheid of de gezondheid zijn verbonden, dan wel noodzakelijk zijn ter 
uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties, zich mede richt tot: a. een 
zelfstandige ( artikel 16 lid 7 a).  

In artikel 9.5 van het Arbo-besluit wordt bepaald welke bepalingen uit het Arbo-besluit ook gelden voor 
ZZP’ers. De bepalingen die hierboven in paragraaf 4.1 t/m 4.3 worden genoemd ten aanzien van registratie, 
ontsluiting, overdracht, toegang en bewaren van arbeidsgerelateerde medische gezondheidsgegevens en 
gegevens over beroepsmatige blootstelling aan gezondheidsrisico’s worden niet in artikel 9.5 van het Arbo-
besluit genoemd. Dit houdt in dat deze bepalingen niet van toepassing zijn op ZZP’ers.  
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5 Richtlijnen en protocollen 

In dit hoofdstuk wordt de tweede onderzoeksvraag beantwoord:  

Hoe zijn deze wettelijke vereisten vertaald in (welke) praktijkrichtlijnen en protocollen? Het gaat daarbij zowel 

om richtlijnen en protocollen die voortkomen uit wettelijke vereisten als aanvullende richtlijnen en/of 

protocollen. Wetgeving is soms heel abstract geformuleerd en biedt enkel kaders aan de hand waarvan een 

zorgaanbieder zelf bepaalde zaken moet inrichten.  Een voorbeeld van een open norm, zoals vastgelegd in de 

Arbo wet- en regelgeving, is dat een deskundig persoon of de arbodienst een ‘persoonlijk medisch dossier’ 

moet bijhouden van een werknemer (art. 4.10.c. lid 1 Arbo-besluit). Hoe dit precies moet worden ingericht 

blijkt hier niet uit. De concrete(-re) invulling hiervan kan door een beroepsgroep nader worden vastgelegd in 

richtlijnen en protocollen of een beroepsgroep kan een advies uitbrengen. Een richtlijn of protocol biedt een 

zorgaanbieder weinig vrijheid om af te wijken van wat hierin als standaard door een beroepsgroep is 

vastgelegd. Een advies is adviserend en biedt handvatten om bepaalde zaken goed in te richten.  

5.1 KNMG 

De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) zet zich in voor goede 

afspraken en richtlijnen op terreinen die voor alle artsen relevant zijn. In een aantal richtlijnen wordt aandacht 

besteed aan het verwerken van medische gegevens door bedrijfsartsen.  

5.1.1 KNMG- richtlijn “Omgaan met medische gegevens” 

In deze richtlijn beschrijft de KNMG op welke wijze artsen, met inachtneming van het beroepsgeheim, 

medische gegevens mogen verzamelen, opslaan, uitwisselen of anderszins mogen gebruiken. De richtlijn 

beschrijft in paragraaf 2.2 handvatten voor de gegevensverwerking in het kader van arbeid, arbeidsverzuim en 

re-integratie. De richtlijn geeft aan dat de bedrijfsarts op zorgvuldige wijze een medisch dossier van de 

werknemer bijhoudt en zich richt op de bewaking en begeleiding van zijn gezondheid en werk. Vervolgens 

geeft de richtlijn aan: ‘bij de uitvoering van zijn taken is het voor de bedrijfsarts van belang om de privacy van 

de individuele werknemers goed te bewaken. Het toestemmings- en noodzakelijkheidsvereiste vormen een 

belangrijk kader bij de verstrekking van medische gegevens van werknemers’.12 

De richtlijn omschrijft het verschil tussen vrijwillige contacten en contacten in opdracht in de 

bedrijfsgezondheidszorg en geeft aan in hoeverre het beroepsgeheim op deze contacten van toepassing is: 

‘vrijwillige contacten tussen bedrijfsarts en werknemer vinden plaats op initiatief van de werknemer. Het gaat 

hier bijvoorbeeld om een arbeidsomstandighedenspreekuur, een niet-verplicht Preventief Medisch Onderzoek 

(PMO) of een vrijwillige health check. Op de informatie uit deze vrijwillige contacten is het beroepsgeheim 

volledig van toepassing: alleen met gerichte schriftelijke of mondelinge toestemming van de werknemer mag 

de bedrijfsarts gegevens afkomstig uit deze contacten, aan derden verstrekken. Verplichte spreekuurcontacten 

vinden in de regel plaats in opdracht van de werkgever. Het gaat hier om de (sociaal-) medische begeleiding en 

re-integratie van werknemers die wegens ziekte verzuimen, om verplichte medische beoordelingen en om 

overige verplichte onderzoeken. Voor informatie op grond van deze contacten geldt het beroepsgeheim, maar 

specifieke wetten verplichten de bedrijfsarts om bepaalde informatie uit deze contacten aan derden te 

                                                                 

12 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016, p. 33 
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verstrekken. Het gaat dan meestal om verstrekking aan de werkgever of aan re-integratiebedrijven, maar ook 

bijvoorbeeld aan het UWV.’13 

De richtlijn geeft aan dat de bedrijfsarts de werknemer altijd informeert over de informatieverstrekking en dat 

het onderscheid tussen vrijwillige contacten en contacten in opdracht van belang is voor de inrichting van het 

dossier van de bedrijfsarts. 

Relevant is ook de passage die de gegevensverstrekking beschrijft tussen bedrijfsarts en werkgever in het 

kader van ziekteverzuimbegeleiding: ‘de bedrijfsarts verricht in opdracht van de werkgever de (sociaal) 

medische begeleiding van werknemers die verzuimen wegens ziekte. In het kader van deze taak mag de 

bedrijfsarts bepaalde informatie over de werknemer aan de werkgever verstrekken. Daarbij gaat het om 

noodzakelijke gegevens, zoals beperkingen, mogelijkheden, mogelijke aanpassingen of werkvoorzieningen die 

in het kader van de werkhervatting en re-integratie kunnen worden getroffen, en de verwachte duur van het 

verzuim en/of de beperkingen. De bedrijfsarts mag deze gegevens – desnoods – ook zonder toestemming van 

de werknemer aan de werkgever doorgeven. Wel moet hij de werknemer informeren dat informatie aan de 

werkgever wordt verstrekt en welke informatie het betreft’.14 Er is geen dergelijke paragraaf opgenomen 

aangaande preventief gezondheidsbeleid.  

5.1.2 KNMG advies voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier 

In dit advies komt aan de orde op welke wijze bedrijfsgeneeskundige dossiers volgens de KNMG opgebouwd 

moeten worden en op welke wijze ermee moet worden omgegaan. Overdrachtsaspecten maken hier een 

belangrijk onderdeel van uit. 

Met betrekking tot het dossier dat een bedrijfsarts aanlegt van iedere werknemer die onder zijn zorg valt, 

schrijft de KNMG dat het dossier moet worden ingericht aan de hand van de aard van de verzamelde 

gegevens. Medische gegevens worden gescheiden van andersoortige gegevens opgenomen, waarbij gegevens 

die ‘in opdracht’ zijn verzameld te onderscheiden zijn van gegevens die voortvloeien uit een door de 

werknemer vrijwillig aangegaan contact. Gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen dienen 

afgeschermd te zijn voor niet-geautoriseerden. De KNMG adviseert om de verschillende taken van de 

bedrijfsarts als leidraad te nemen bij de inrichting van het dossier: 

1. Administratieve gegevens 

2. Medische informatie 

3. Informatie over arbeidsomstandigheden 

4. Terugkoppelingsgegevens aan de werkgever 

5. Verslagen 

Onderstaande teksten zijn ontleend aan het KNMG-advies.  

Medische informatie 

Uitgangspunt moet zijn dat medische gegevens in het dossier gescheiden van de overige informatie in het 

dossier worden bewaard. Binnen het dossieronderdeel medische gegevens moet minimaal een onderscheid te 

worden gemaakt tussen a) gegevens die zijn verkregen uit contacten die de werknemer vrijwillig is aangegaan 

en/of waaraan de werknemer vrijwillig heeft deelgenomen en b) gegevens die zijn verkregen uit contacten die 

                                                                 

13 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016, p. 33-34 

14 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016, p. 34 
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in opdracht van derden (meestal de werkgever) tot stand zijn gekomen en waaraan de werknemer verplicht 

heeft deelgenomen.  

Informatie over arbeidsomstandigheden  

Informatie over arbeidsomstandigheden is niet-medische informatie en kan in een apart deel van het dossier 

bewaard worden. Het betreft informatie over of in relatie tot de arbeid en de arbeidsomstandigheden van de 

werknemer, verkregen van derden (bijvoorbeeld de werkgever). De bedrijfsarts kan deze gegevens ook zelf 

hebben verzameld. Een voorbeeld is een verslag van een werkplekonderzoek dat de bedrijfsarts heeft gedaan 

naar aanleiding van een verzoek, een klacht, een ziekmelding of een ongeval.  

De informatie in dit gedeelte van het bedrijfsgeneeskundig dossier bevat geen gegevens die betrekking hebben 

op de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de werknemer. Denk hierbij aan gegevens over een 

aangepaste bureaustoel of andere werkplekaanpassingen. Gegevens over de arbeidsomstandigheden die wel 

rechtsreeks informatie bevatten over de lichamelijke of geestelijke gezondheid van de werknemer – 

bijvoorbeeld over de oorzaak van arbeidsongeschiktheid – horen hier niet thuis. Dergelijke gegevens worden 

ondergebracht in het medisch gedeelte van het bedrijfsgeneeskundig dossier. 

In het bedrijfskundig dossier worden de volgende gegevens niet opgenomen: 

 Gegevens betreffende klachten, MIP-meldingen en schadeclaims 

 Persoonlijke werkaantekeningen van de arts 

Toegang tot het bedrijfskundige dossier 

De volgende personen hebben toegang: 

 De bedrijfsarts 

 De waarnemer van de bedrijfsarts 

 De hulpverleners die als team op directe en gelijkgerichte wijze bij de behandeling of begeleiding 

betrokken zijn 

Gegevensverstrekking aan derden 

Gegevens uit het bedrijfsgeneeskundig dossier die vallen onder het medisch beroepsgeheim worden in 

beginsel niet aan derden verstrekt, en dus niet aan de werkgever. Op deze regel is een aantal uitzonderingen. 

 Met expliciete toestemming van de werknemer mag informatie aan een ander worden verstrekt. De 

toestemming wordt bij voorkeur schriftelijk vastgelegd. 

 Als de bedrijfsarts uitsluitend als medebehandelaar van de werknemer deel uitmaakt van het 

behandelteam kan vrije uitwisseling en overdracht van gegevens tussen direct bij de behandeling 

betrokken artsen plaatsvinden 

 Een wettelijke bepaling verplicht tot het verstrekken van de gegevens. 

 Het eerbiedigen van de zwijgplicht brengt de arts in gewetensnood 

Overdracht van gegevens naar een andere arbodienstverlener 

Er zijn drie situaties mogelijk bij verandering van arbodienstverlener: 

 

1. De werkgever besluit een andere arbodienstverlener in te schakelen 

Een bedrijfsgeneeskundig dossier kan in deze situatie worden overgedragen aan een andere 

arbodienstverlener. Voor informatie die niet valt onder het medisch beroepsgeheim kan dit zonder 

toestemming van de werknemer. De werknemer dient wel over de overdracht te worden 

geïnformeerd. De ondernemingsraad dient, voordat de arbodienstverlener de dossiers kan 
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overdragen, instemming te hebben verleend aan de overgang naar een andere arbodienstverlener. 

Gegevens die vallen onder het medisch beroepsgeheim kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden 

zonder toestemming van de werknemer aan een nieuwe bedrijfsarts worden overgedragen: 

 Er moet sprake zijn van een noodzaak tot verstrekking van de gegevens in het kader van de 

verzuimbegeleiding en re-integratie, een wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever, 

die hij alleen kan waarmaken indien hij over de noodzakelijke gegevens kan beschikken. 

 De werknemer is vóór de feitelijke overdracht van het voornemen tot overdracht op de 

hoogte gebracht en in staat gesteld om hiertegen bezwaar aan te tekenen. 

 

2. De werknemer verandert van bedrijfsarts 

De overdracht van gegevens die onder het medisch beroepsgeheim vallen is gebonden aan hetgeen 

hierboven onder 1 is gesteld. De overdracht van het medisch dossier kan zonder toestemming 

gebeuren nadat de werknemer heeft ingestemd met de overname van de taken van de oude door de 

nieuwe bedrijfsarts. 

 

3. De werknemer verandert van werkgever 

In het geval de werknemer van werkgever verandert, kunnen zich twee situaties voordoen:  

 de nieuwe werkgever heeft dezelfde arbodienstverlener als de oude werkgever 

Hoewel er dan geen sprake lijkt te zijn van een overdracht van dossier betekent dit toch dat 

de werknemer formeel moet instemmen met de voortzetting van het beheer van zijn 

bestaande dossier door de al in zijn vorige dienstverband aangewezen arts. Er is immers 

formeel een andere opdrachtgever. Bij ‘overdracht’ van de gegevens dient de werkwijze 

beschreven onder 1 te worden gevolgd. 

 de nieuwe werkgever heeft een andere arbodienstverlener. 

Deze situatie doet zich voor wanneer de werknemer van baan verandert, en in enkele 

gevallen na een reorganisatie, fusie of opsplitsing van een bedrijf(sonderdeel). Voor de 

dossieroverdracht gelden de bepalingen zoals in 1 verwoord. 

 

Bewaarplicht en vernietigingsrecht 

In het KNMG- advies wordt de wettelijke bewaartermijn genoemd uit de WGBO: het dossier wordt tot 15 jaar 

na het eindigen van het dienstverband bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed 

hulpverlener voortvloeit. Het dossier moet langer dan 15 jaar worden verwerkt als de Wet dit voorschrijft. 

 

In het advies wordt aangegeven dat gegevens in een dossier doorgaans op verschillende tijden in het dossier 

worden opgenomen, waardoor de bewaartermijn van de gegevens zal verschillen. In de praktijk zal de termijn 

daarom 15 jaar na het einde van het dienstverband zijn. Voor opdrachtsituaties zoals aanstellingskeuringen, 

verplichte medische keuringen tijdens het dienstverband en sociaal medische begeleiding geldt dat gegevens 

slechts zo lang bewaard mogen als noodzakelijk  is in verband met het doel waarvoor het onderzoek is verricht. 

Het advies stelt dat sommige beroepsziekten zich pas na vele jaren manifesteren en dat met een beroep op 

RI&E en goed hulpverlenerschap beargumenteerd kan worden dat een langere bewaartermijn zoals een 

bewaartermijn van 15 jaar (analoog aan de WGBO) redelijk is. 

 

5.1.3 Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie 

Deze code voor gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en reïntegratie geeft een richtlijn voor 

gegevensuitwisseling tussen artsen onderling en tussen artsen en andere betrokken hulpverleners en 
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medewerkers in geval van arbeidsverzuim. Deze code richt zich tot situaties waarin de patiënt/werknemer 

verzuimt van het werk. 

In de code wordt aangegeven dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt/werknemer 

en het beroepsgeheim van de arts nopen tot zorgvuldigheid bij de uitwisseling van persoonsgegevens. 

Onzorgvuldigheid kan namelijk de positie van de werknemer schaden. Daarom is de toestemming van de 

patiënt/werknemer voor gegevensuitwisseling vereist.15 

Een relevante passage uit de code heeft betrekking op de gegevensuitwisseling tussen de bedrijfsarts en de 

werkgever, die ook mogelijk is zonder toestemming van de werknemer. Wel moet de werknemer 

geïnformeerd worden over deze gegevensuitwisseling.  

 

De bedrijfsarts mag alleen gerichte informatie c.q. advies aan de werkgever verstrekken over: 

 

 de werkzaamheden waartoe de werknemer nog wel of niet meer in staat is (functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) 

 de verwachte duur van het verzuim 

 de mate waarin de patiënt/werknemer arbeidsongeschikt is (gebaseerd op functionele beperkingen, 

restmogelijkheden en implicaties voor het soort arbeid dat de werknemer nog kan verrichten) 

 en de eventuele aanpassingen of werkvoorzieningen die de werkgever in het kader van de 

reïntegratie moet treffen. 

 

In de richtlijn wordt ook kort beschreven dat een dossier moet worden bijgehouden en dat er voor bepaalde 

gegevens een bewaartermijn geldt. 

5.2 NVAB 

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft als doel het bevorderen van 

de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde in de ruimste zin, als wetenschap en beroepsuitoefening. In een aantal 

richtlijnen besteedt de NVAB aandacht aan privacy en het delen van gegevens.  

5.2.1 Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden 

Deze leidraad is bedoeld als ondersteuning bij de opzet en de uitvoering van preventief medisch onderzoek 

(PMO) van werkende mensen. In de multidisciplinaire richtlijn PMO is het PMO omschreven als ‘een medisch 

onderzoek dat bedrijfsmatig wordt aangeboden en uitgevoerd zonder dat er bij een cliënt sprake is van een 

concrete gezondheidsklacht of van een indicatie voor een gezondheidsrisico of -probleem. Het PMO heeft als 

doel dit risico of probleem vroegtijdig te onderkennen, te voorkomen of te behandelen of om een cliënt 

overige handelingsopties aan te kunnen bieden’. 

In deze leidraad wordt ook aandacht besteed aan het verwerken van gegevens. Het proces van het PMO wordt 

in stappen beschreven16.  

 Stap 7 beschrijft dat afhankelijk van de gekozen inhoud en vormen van medisch onderzoek de 

medewerkers de voor hun werksituatie relevante vragenlijsten invullen (signaleringsvragen of 

screeningsinstrumenten).  

 

                                                                 

15 KNMG Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG, 2006, p.3  

16 NVAB, Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden, 2013, p. 9-10 
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 Stap 8 beschrijft de individuele feedback en inzet van interventies (gesprek, advies, verwijzing). De 

bedrijfsarts beoordeelt de uitkomsten van het individugerichte onderzoek onder andere aan de hand 

van het criterium: wordt een grenswaarde overschreden of scoort iemand relatief afwijkend ten 

opzichte van collega’s? De bedrijfsarts informeert de medewerker over eventuele uitslagen die de 

wenselijkheid van aanvullend onderzoek zouden vragen. De bedrijfsarts kan de werknemer verwijzen 

naar de huisarts, een medisch specialist of een klinisch arbeidsgeneeskundig centrum indien dat voor 

aanvullend onderzoek nodig lijkt. De werknemer krijgt de inhoud van de bevindingen en het 

advies/interventie schriftelijk mee. Indien nodig, en alleen met instemming van de medewerker, 

overlegt de bedrijfsarts met de huisarts van de medewerker (als het gaat om een aandoening die 

behandeling behoeft), of met de leidinggevende (als het gaat om werkaanpassing door verminderde 

belastbaarheid). De medische uitkomsten van het individugerichte onderzoek worden niet aan de 

leidinggevende of het management verstrekt. Het is aan de werknemer om te bepalen of hij medische 

gegevens over zichzelf deelt met zijn leidinggevende. 

 

 Stap 9 beschrijft de analyse op groepsniveau, groepsrapportage en inzet van groepsinterventies. De 

bedrijfsarts ziet erop toe dat de verzending, aggregatie, statistische verwerking en de analyse van de 

onderzoeksgegevens van individuele werknemers per kerndoel zorgvuldig gebeurt. 

5.2.2 Leidraad bedrijfsarts en privacy 

Deze richtlijn beperkt zich tot informatie-uitwisseling tussen bedrijfsartsen en werkgevers of re-

integratiebedrijven. In hoofdstuk 1 worden duidelijk de verantwoordelijkheden van de bedrijfsarts en de 

werkgever beschreven ten aanzien van de verwerking van gegevens: 

 Verantwoordelijkheden bedrijfsarts17: 

o Hij houdt op zorgvuldige wijze een medisch dossier bij 

o Hij dient de werknemer te informeren over zijn conclusie en advies. 

o Hij dient zich een oordeel te vormen over welke gegevens hij aan wie verstrekt en of hij 

hiervoor de gerichte toestemming van de werknemer nodig heeft. 

o Hij informeert vóór de feitelijke informatieverstrekking de werknemer ongeacht of 

toestemming nodig is of niet. 

o Het toestemmings- en noodzakelijkheidsvereiste vormen een belangrijk kader voor de 

afweging van de bedrijfsarts. Indien vereist dient de werknemer zijn toestemming vrijwillig 

en doelgericht, schriftelijk of mondeling te geven (Informed consent). De werknemer geeft 

zijn toestemming bij voorkeur schriftelijk. Van mondeling verkregen toestemming maakt de 

bedrijfsarts een aantekening in het dossier van de betreffende werknemer. 

 

 Verantwoordelijkheden werkgever18: 

o Hij heeft recht op die informatie die nodig is om te bepalen of de werknemer recht heeft op 

zijn loon en die nodig is om aan zijn re-integratieverplichting te kunnen voldoen. 

De richtlijn besteedt vervolgens aandacht aan een aantal vragen: 

1. Betreft het gegevens verkregen op basis van een vrijwillig of verplicht spreekuurcontact? 

                                                                 

17 NVAB, Leidraad bedrijfsarts en privacy, p.6 

18 NVAB, Leidraad bedrijfsarts en privacy, p.6 
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Het is altijd van belang om goed te onderscheiden of een contact plaats heeft op basis van een wettelijke 

verplichting of vrijwillig op verzoek van de werknemer. Wanneer de gegevens zijn verkregen tijdens een 

contact met de bedrijfsarts op verzoek van de werknemer zelf, dan mag alleen met gerichte schriftelijke of 

mondelinge toestemming noodzakelijke informatie worden uitgewisseld. Van mondeling verkregen 

toestemming maakt de bedrijfsarts een aantekening in het dossier. Wanneer de werknemer de bedrijfsarts 

bezoekt in opdracht van zijn werkgever mag de bedrijfsarts beperkt informatie uitwisselen met de werkgever.  

2. Hoe staat het met toestemming, doelbinding en noodzakelijkheidsvereiste? 

Hier wordt aandacht aan deze drie begrippen besteed. Zie ook hierboven onder de Wbp.  

3. Welke informatie is noodzakelijk in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratie? 

Hier wordt ingegaan op de vraag welke informatie voor de werkgever strikt noodzakelijk is om als goed 

werkgever aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen, terwijl anderzijds recht wordt gedaan aan het 

privacybelang van de werknemer. 

Tot slot besteedt de richtlijn aandacht aan een aantal aandachtspunten voor de dagelijkse praktijk en het 

digitaal verzenden van privacygevoelige informatie.  

5.3 Pilot Blootstellingsregistratie Nano 

In het kader van de pilot ‘Blootstellingsregistratie werken met nanomaterialen’ werd de haalbaarheid getoetst 

van een blootstellingsregistratie, die vrijwillig door bedrijven zou moeten worden bijgehouden indien zij met 

nanomaterialen werken, en waarvan zij de verzamelde gegevens gedurende enige decennia zouden moeten 

bewaren. De registratie wordt vooralsnog gezien als een vrijwillig instrument dat ingezet zou kunnen worden 

voor een retrospectieve gezondheidsbeoordeling, indien zich op termijn, jaren na de feitelijke blootstelling aan 

nanomaterialen, nadelige gezondheidseffecten zouden openbaren. De ontwikkeling van een dergelijk 

registratiesysteem was gesuggereerd door de SER in 2009 als één van de bouwstenen voor een 

voorzorgsbeleid en later geadviseerd door de Gezondheidsraad in 2012. Op basis van literatuuronderzoek van 

gangbare regelgeving, bestaande initiatieven voor (nano)registratie en vorming van nanodeeltjes in de praktijk 

werd een eerste (eenvoudig) blootstellingsregistratiesysteem ontworpen.
19

 

 

  

                                                                 

19 Pieter van Broekhuizen ( IVAM UvA BV) en Kees Le Blansch (Bureau KLB), Pilot Blootstellingsregistratie Nano, 2015, p.5 
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6 Bijlage 1: Bronnenlijst 

Wet- en regelgeving 

 

 Arbeidsomstandighedenwet  

 Arbeidsomstandighedenbesluit 

 De Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) (BW: H7 afdeling 5) 

 De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 Regeling Stralingsbescherming 

Richtlijnen en protocollen 

 

 Autoriteit Persoonsgegevens, De zieke werknemer, Beleidsregels voor de verwerking van 

persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers, februari 2016 

 Broekhuizen, P. van ( IVAM UvA BV) en Kees Le Blansch (Bureau KLB), Pilot Blootstellingsregistratie 

Nano, 2015 

 KNMG Code gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie, KNMG, 2006 

 KNMG advies voor inrichting en overdracht van het bedrijfsgeneeskundige dossier 

 KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, september 2016 

 Ministerie van SZW, Brief ‘Omgang met medische gegevens’ van DG Werk, 25 oktober 2013 

 NVAB, Leidraad preventief medisch onderzoek van werkenden, 2013 

 NVAB/OVAL, Leidraad bedrijfsarts en privacy, 2011 

 

Overig 

 

 http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Invulinstructie-elektronisch-melden-

incl-codelijsten%20per%2001-01-2016.pdf 

 Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-

naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-0 

 http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC 

 

Geïnterviewden 

 Peter Wulp – Inspectie SZW 

 Aleid Ringelberg- SZW 

 Rik Menting (bedrijfsarts) - via Carel Hulshof en Kees van Vliet (NVAB) 

Met de volgende personen is het niet gelukt om contact te leggen of hebben aangegeven hiervoor tijdens de 
looptijd van het onderzoek geen tijd te hebben: 

 Marcel Heldoorn- NCPF  

 Aart Hendriks - KNMG  

 Petra van de Goorberg- OVAL  

 Maaike van Beek- VWS 

http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Invulinstructie-elektronisch-melden-incl-codelijsten%20per%2001-01-2016.pdf
http://www.beroepsziekten.nl/sites/default/files/documents/Invulinstructie-elektronisch-melden-incl-codelijsten%20per%2001-01-2016.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-0
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/wetten/wbp-naslag/hoofdstuk-2-voorwaarden-voor-de-rechtmatigheid-van-de-verwerking-va-0
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:119:TOC

