
Loon en AVG                                                        1 
 

 
 

Maatregelen Loon Salarissoftware B.V. inzake de  

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
 

Inhoud 

 

AVG algemeen ............................................................................................................................ 1 

AVG en 'technische' beveiliging ................................................................................................... 1 

AVG-documenten ........................................................................................................................ 2 

AVG en Loon Online .................................................................................................................... 2 

Verder in ontwikkeling voor de AVG ............................................................................................. 2 

 

AVG algemeen 
De AVG die per 25 mei 2018 in werking treedt, heeft uiteraard onze volle aandacht. We 

besteedden er reeds uitgebreid aandacht aan tijdens onze 'Bijeenkomsten loonadministratie 

in de praktijk 2017' in het najaar van 2017. 

 

Momenteel zijn wij bezig een aantal extra maatregelen te ontwikkelen die verder gaan dan 

de zaken die we reeds geregeld hebben middels de Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). U mag en kunt er dus op vertrouwen dat Loon Salarissoftware BV voor de startdatum 

de beveiliging en privacy-elementen dusdanig verder heeft aangescherpt dat we voldoen aan 

de AVG. 

 

Om alvast wat concreter te zijn in dezen, verwijzen we u naar de onderstaande teksten. 

Deze zijn met opzet geschreven in begrijpelijk Nederlands, en dus niet in lastig te 

doorgronden juridische taal, zoals men vaak aantreft als het om de AVG gaat.  

 

AVG en 'technische' beveiliging 
Nu reeds, maar des te meer in het kader van de AVG, besteedt Loon Salarissoftware 

aandacht aan de beveiliging van uw data en dat van uw cliënten en werknemers.  

 

• In het kader van de gegevensbeveiliging vindt de hosting van Mijn.LoonDossier.nl (de 

plaats op het web waar de Loon-back-ups en overzichten uit Loon kunnen worden 

geplaatst), al jaren plaats via Microsoft Azure en Amazon. In een van de best beveiligde 

datacenters.  

 

Als u daar meer over wilt weten: 

https://www.loon.nl/Handleiding/Beveiliging_mijn.loondossier.nl.pdf 

 

https://www.loon.nl/Handleiding/Beveiliging_mijn.loondossier.nl.pdf
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AVG-documenten 
Verder zal Loon Salarissoftware ervoor zorgdragen dat een aantal AVG-documenten 

beschikbaar zijn: 

• De privacy statement. In jip-en-janneke-taal: wij zijn zorgvuldig met uw gegevens. Wij kijken 

niet naar de inhoud zonder overleg. Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Eigenlijk 

niets nieuws maar gewoon wat u al die jaren al van ons gewend was. 

 

• Verwerkersovereenkomst. Deze is toegevoegd aan de licentieovereenkomst Loon 2018, en 

kwam dus reeds bij de installatie van Loon 2018 beschikbaar. Waarmee dit direct geregeld 

is.  

 

• Op deze manier is het dus niet nodig per klant een individuele verwerkersovereenkomst op 

te stellen en te (laten) ondertekenen. Dat is met bijna 9.000 klanten praktisch ondoenlijk, niet 

gewenst en juridisch niet vereist.  

 

• Een eventuele verwerkersovereenkomst tussen u als administratiekantoor en uw 

opdrachtgevers (klanten), valt buiten de kaders van Loon Salarissoftware. Wij zijn immers 

geen juristen, en een verwerkersovereenkomst kan per situatie verschillen. Ons advies aan u 

is dan ook om inzake uw eigen verwerkersovereenkomsten juridisch advies in te winnen. 

 

AVG en Loon Online 
• Voor Loon Online maken wij gebruik van Private Hosting. Dat wil zeggen dat we eigen 

apparatuur hebben, die geplaatst is in een extern datacenter. Loon Salarissoftware doet 

hierover zelf het beheer.  

 

• Back-up van de data doen we met Microsoft Azure, waarbij we gebruik maken van servers 

in West-Europa. 

 

Verder in ontwikkeling voor de AVG 
• Een veel kleiner back-upbestand dat we kunnen opvragen van een klant wanneer het nodig 

mocht zijn om met u mee te kijken.  

 

• In het verlengde daarvan: de back-upbestanden voor ons Kenniscentrum worden beperkt 

tot de werkgever in kwestie. Of zelfs tot één werknemer, als dat voor de casus voldoende is.  

 

• Bovendien zullen de gegevens worden geanonimiseerd, daar waar mogelijk. Wij zien op 

deze manier dus niets aan herleidbare persoonsgegevens (dit is feitelijk de kern van de 

AVG). 

 

• De back-upbestanden zullen niet alleen worden geanonimiseerd, maar ook beveiligd als ze 

worden verstuurd. Dit betekent dat als er - in het zeer onwaarschijnlijke geval – tijdens de 

verzending via het web wordt 'ingebroken' door een derde partij, er geen leesbare data is 

(scrammled). 

 

• Er komt een zogeheten dubbele authenticator voor de benadering van Mijn.LoonDossier.nl 
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Nogmaals: u kunt erop vertrouwen dat Loon Salarissoftware BV voor de startdatum (25 mei 

2018) de verplichte AVG-zaken goed geregeld heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


