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Privacy 
  
 

Is er een wettelijke grondslag voor het verwerken van 

persoonsgegevens? 

Om persoonsgegevens rechtmatig te mogen verwerken, moet in elk geval één van 

de wettelijke grondslagen uit artikel 6 AVG van toepassing zijn. Voor het 

verwerken van persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan het coronavirus, zoals 

temperatuur, vakantie- of reisbestemming en ziektesymptomen, kan mogelijk 

worden aangesloten op het gerechtvaardigd belang van een organisatie om deze 

gegevens te verwerken of de noodzaak om een wettelijke verplichting na te 

komen. 

Gerechtvaardigd belang 

De gerechtvaardigde belangen kunnen financieel van aard zijn (bijv. het 

voortzetten van de bedrijfsvoering), maar ook menselijk (bijv. een veilige 

werkomgeving bieden en het beschermen van werknemers en anderen tegen 

ernstige schade of risico op schade). De relevante belangen van de organisatie 

moeten worden afgewogen tegen de belangen of fundamentele rechten en 

vrijheden van de betrokken personen. De uitkomst zal afhangen van de feitelijke 

situatie: alleen als er specifieke en gegronde indicaties zijn dat de 

gerechtvaardigde belangen nadelig beïnvloed kunnen worden door het 

coronavirus en de rechten en vrijheden van personen niet zwaarder wegen mag 

een organisatie de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken om die belangen 

te beschermen.  

Wettelijke verplichting 

Op werkgevers rust de algemene Nederlandse wettelijke verplichting om een 

veilige werkomgeving te bieden en werknemers tegen ernstige schade of risico op 

schade te beschermen (d.w.z. goed werkgeverschap). Hoewel uit deze wettelijke 

verplichting niet direct de plicht voortvloeit om specifieke persoonsgegevens te 

verwerken, zou een organisatie bij de verwerking van corona-gerelateerde 

persoonsgegevens een beroep kunnen doen op deze wettelijke grondslag. 

Helaas laat de AP zich niet uit over de (on)mogelijkheid van de toepassing van 

deze wettelijke grondslagen op de verwerking van corona-gerelateerde 

persoonsgegevens. 

Toestemming  

Wél laat de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”) zich uit over de wettelijke 

grondslag toestemming. De AP heeft het standpunt ingenomen dat verwerking 

van deze persoonsgegevens die zien op werknemers, leveranciers of bezoekers 

niet op basis van toestemming mag plaatsvinden. Deze toestemming kan niet 

‘vrijelijk’ worden gegeven, aldus de AP. 

 

Let op: als de persoonsgegevens aangemerkt kunnen worden als bijzondere 

persoonsgegevens, dat is bijvoorbeeld het geval als de persoonsgegevens 

betrekking hebben op de gezondheid van een persoon, moet naast een 
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wettelijke grondslag ook sprake zijn van een wettelijke uitzondering om deze te 

verwerken (zie volgende paragraaf).  

 

Is de verwerking van gezondheidsgegevens 

toegestaan? 
Hoewel als hoofdregel geldt dat de verwerking van gezondheidsgegevens niet is 

toegestaan, bevat de AVG een uitputtende lijst met uitzonderingen waarin de 

verwerking van gezondheidsgegevens door organisaties wel wordt toegestaan. 

Deze uitzonderingen gelden als er specifiek (lokaal) recht bestaat dat van 

toepassing is op de organisatie en dat (i) specifiek de organisatie toestaat om 

gezondheidsgegevens te verwerken en (ii) waarin passende waarborgen voor de 

betrokken personen zijn opgenomen.  

 

In Nederland kunnen organisaties mogelijk aansluiten bij de algemene 

Nederlandse wettelijke verplichting om een veilige werkomgeving te bieden en 

werknemers tegen ernstige schade of risico op schade te beschermen (d.w.z. 

goed werkgeverschap). Echter, de specifieke verwerking van 

gezondheidsgegevens in het kader van pandemieën wordt niet uitdrukkelijk in 

deze wetgeving genoemd. Aan het toepassen van deze uitzonderingsgrond 

kleven dus de nodige risico’s. 

 

Dat de AP ook worstelt met dit onderwerp, blijkt wel uit het feit dat ze haar 

standpunt op dit vlak tot drie keer toe heeft gewijzigd sinds het begin van de 

coronacrisis in Nederland. Volgens het meest recente advies van de AP (begin 

mei 2020) is de verwerking van gezondheidsgegevens van werknemers, 

bezoekers en leveranciers op basis van toestemming uit den boze. De 

toestemming kan niet vrijelijk worden gegeven door deze personen, aldus de AP.  

 

Wél mag van deze personen de temperatuur worden gemeten en afgelezen door 

de organisatie. Deze handelingen zijn volgens de AP niet aan te merken als een 

verwerking in de zin van de AVG. Echter, de temperatuur mag niet vervolgens 

worden vastgelegd (digitaal of analoog) of worden gebruikt door automatische 

systemen (zoals toegangspoortjes). Deze handelingen zijn volgens de AP wél 

aan te merken als een verwerking in de zin van de AVG. Verder spreekt de AP 

specifiek over het opmeten van de temperatuur door middel van een 

thermometer. Of bijvoorbeeld ook gebruik mag worden gemaakt van andere 

meetsystemen, zoals een infraroodcamera is niet duidelijk.  

 

Mocht een organisatie toch (andere) gezondheidsgegevens willen verwerken, 

dan mag dat enkel als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

 

 Een werkgever mag niet zelf gezondheidsgegevens van werknemers 

verwerken – dit mag enkel gedaan worden door de bedrijfsarts. 

 Als een werknemer besmet is met het coronavirus en zich ziekmeldt bij 

de werkgever mag deze niet vragen naar de reden van de ziekte. Als 

een werknemer zelf mededeelt dat hij/zij besmet is met het coronavirus 

mag de werkgever dit niet schriftelijk vastleggen. 

 Is een werknemer besmet met het coronavirus? Dan zal de bedrijfsarts 

de GGD hiervan op de hoogte moeten stellen. De GGD neemt 

vervolgens contact op met de werkgever om maatregelen te treffen 

voor op de werkvloer. 

 

Wat betekent het principe van gegevensminimalisatie? 

Als een organisatie meent een rechtsgrond te hebben om persoonsgegevens (bijv. 

gezondheidsgegevens) te verwerken, moet worden beoordeeld van welke 

persoonsgegevens de verwerking werkelijk nodig is. Is het bijvoorbeeld voldoende 

om gegevens te verwerken over de verblijfplaats van reizende personen (deze 
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gegevens gelden niet als gezondheidsgegevens en daarom is het strengere 

regime van de AVG niet van toepassing), of is het absoluut noodzakelijk dat ook 

andere gegevens (bijv. de hoogte van de temperatuur) worden verwerkt? Volgens 

de AVG moet het verwerken van persoonsgegevens beperkt zijn tot wat 

noodzakelijk is in verband met de doeleinden van de verwerking (d.w.z. het nemen 

van passende, redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om de 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen en/of beperken). 

 

Wat betekent het principe van doelbinding? 

Persoonsgegevens die in het kader van de voorzorgsmaatregelen in verband 

met het coronavirus worden verwerkt, mogen niet voor een ander doeleinde 

worden gebruikt. 

Heeft u vragen rondom het verwerken van coronavirus gerelateerde 

persoonsgegevens, neem dan contact op met: 

 

 

Hester de Vries 

hester.de.vries@kvdl.com  

+31 20 5506 657 
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