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Dit artikel wordt u aangeboden door Salaris Rendement 

Salaris Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor professionals die verantwoordelijk zijn 

voor de loon- en personeelsadministratie. Als lezer van Salaris Rendement bent u altijd op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen, 

arbeidsrecht en loonadministratie. Zo behaalt uw onderneming het hoogste rendement. 

Salaris Rendement biedt u: 

 praktische artikelen over nieuwe wet- en regelgeving, vol tips voor de praktijk;

 al het relevante nieuws voor u als salarisprofessional;

 verdieping en jurisprudentie over actuele onderwerpen;

 antwoorden op veelgestelde vragen;

 handige stappenplannen;

 gedegen vergelijkend warenonderzoek onder leveranciers en dienstverleners;

 wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws op het gebied van salarisadministratie;

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/salarisblad 

Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 
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Opgeruimd 
staat netjes?
Na uitdiensttreding mag u persoonsgegevens volgens de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet 
te lang bewaren. Soms is verwijderen echter onwenselijk, 
omdat de gegevens zodanig onderdeel zijn geworden van 
systemen en andere datasets dat het wissen kan leiden tot 
problemen in de bedrijfsvoering. Gelukkig biedt de AVG 
een alternatief, namelijk anonimiseren. Hoe werkt dit in 
de praktijk?

Eén van de belangrijkste richtlijnen binnen de AVG is: 
bewaar persoonsgegevens niet langer dan strikt noodza-
kelijk. Zo moeten gegevens van de salarisadministratie na 
zeven jaar worden verwijderd. Voor sommige gegevens 
uit het personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaar-
termijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen 
een bewaartermijn van twee jaar na beëindiging van het 
dienstverband. Soms is verwijderen ongewenst. Door 
persoonsgegevens te anonimiseren, kunnen ze worden 
behouden, omdat met het wegnemen naar de herleid-
baarheid naar een individu de verplichtingen uit de AVG 
wegvallen. Wat is er in de praktijk mogelijk? 

Algoritmes
Klassieke technieken – zoals pseudonimiseren, generali-
seren en maskeren – passen de oorspronkelijke dataset 
aan om het moeilijker te maken personen te identificeren. 
Hieraan kleven twee nadelen. Allereerst gaat de kwaliteit 
van data achteruit, waardoor de data minder geschikt zijn 
voor hergebruik. Ten tweede resulteert klassiek anonimi-
seren slechts in een verhaspelde versie van de oorspron-
kelijke gegevens. De 1-op-1 relatie met de originele data 
blijft bestaan, net als het risico op heridentificatie. Zeker 
met de huidige technieken, algoritmes en openbare data-
sets zijn individuen vaak nog relatief eenvoudig te identifi-
ceren. De gegevens zijn dus niet anoniem en worden on-
der de AVG nog steeds als persoonsgegevens beschouwd.

Datarecords
Synthetiseren in plaats van klassiek ‘anonimiseren’ biedt 
nieuwe mogelijkheden. Synthetische data zijn namelijk 
volledig nieuw gegenereerde data. Het gaat om fictieve 
datarecords die geen relatie kennen met de originele data, 
waardoor men niet meer spreekt over persoonsgegevens. 

ADMINISTRATIE AVG

▶▶▶

Een extra uur loon betalen?
In de nacht van 24 op 25 ok-
tober zetten we de klok weer 
een uur terug en gaat de win-
tertijd in. Als een werknemer 
die nacht moet werken, duurt 
zijn dienst dus één uur langer. 
Daar moet wel wat tegenover 
staan. 

Overhoop
Er bestaan diverse manieren 
om dat te doen:

 ▪ De dienst een uur verkor-
ten. De werknemer werkt 
bijvoorbeeld niet van 23:00 
tot 07:30 uur, maar vanaf 
24:00 uur of tot 06:30 uur.

 ▪ Werkt u met vaste dien-
sten, dan is het niet prak-
tisch om de start- of eind-
tijd voor één keer overhoop 
te gooien. U kunt dan met 

de werknemer afspreken 
dat hij niet alleen deze 
dienst vervult, maar ook 
de nachtdienst in de nacht 
waarin de zomertijd begint. 
Het uur dat hij nu te weinig 
krijgt, betaalt u dan weer in 
maart zonder dat hij ervoor 
hoeft te werken. De werk-
nemer gaat hiermee alleen 
akkoord als hij zeker weet 
dat hij in maart nog bij u 
werkt.

 ▪ U betaalt in oktober één 
uur extra en in het voorjaar 
één uur minder.

Werknemers hebben 
vaak recht op toeslag-

uren als ze nachtdiensten 
draaien. Dat geldt ook voor 
het extra uur deze maand.

LOONZAKEN WINTERTIJD

Nieuwe transcriptiefunctie 
Word voor Engelstalige audio
Legt u uw adviesgesprekken 
graag vast op papier? Dan 
hoeft u deze in de toekomst 
misschien niet meer zelf te 
schrijven. Vanaf nu kan in de 
online versie van Microsoft 
Word Engelstalige audio 
namelijk omgezet worden in 
tekst en er wordt gewerkt aan 
ondersteuning in meer talen.
Het omzetten kan door direct 
vanuit Word spraak op te 
nemen, maar ook door eerder 
opgenomen audiobestan-
den te uploaden. De functie 
herkent ook meerdere ver-
schillende sprekers. In Word 
ingesproken teksten worden 
opgeslagen als wav-bestand 
op OneDrive. Geüploade 
audiobestanden kunnen al-
leen in tekst worden omgezet 

vanaf de bestandstypes mp3, 
mp4, wav of m4a. Nadeel is 
wel dat de geüploade bestan-
den per maand maximaal vijf 
uur aan audio mogen bevat-
ten en een datalimiet hebben 
van 200 MB per stuk. Dit 
geldt niet voor audio direct 
opgenomen in Word. 

Foutloos
De nieuwe transcriptiefunc-
tie zal tijd besparen, maar 
u moet de teksten nog wel 
altijd nalezen. Het omzetten 
naar tekst gebeurt nog niet 
geheel foutloos. De functie 
is beschikbaar voor alle Mi-
crosoft 365-abonnees, maar 
wordt vooralsnog alleen on-
dersteund door de browsers 
Chrome en Edge. 

ADMINISTRATIE ADVIESGESPREKKEN
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Maar dankzij recente ontwikkelingen binnen de kunstmatige intel-
ligentie is het mogelijk de kenmerken en structuur van de originele 
data te behouden. Hierdoor kan men synthetische data van dusda-
nig hoge kwaliteit genereren dat deze gebruikt kunnen worden in 
plaats van de oorspronkelijke data.

Vergelijken
De kwaliteit van de synthetische gegevens wordt getoetst aan 
de hand van de oorspronkelijke gegevens. Dit gebeurt door het 
vergelijken van verschillende statistische maatstaven, zoals gemid-
delden, afwijkingen en distributies. Stel, in een dataset met per-
soonsgegevens vergelijk je de gemiddelde leeftijd van de originele 
data met die van de synthetische data. Wanneer analyseresultaten 
gebaseerd op de originele data versus de synthetische data wor-
den vergeleken zijn er minimale verschillen in kwaliteit te zien. 
De datakwaliteit is dusdanig hoog dat zelfs het ontwikkelen van 
complexe algoritmes en machine learning modellen mogelijk is op 
basis van synthetische data. Hiermee kan men dus echt datage-
dreven innovaties realiseren.

Oplossing
Wat kun je hiermee in de praktijk? Stel dat uw organisatie per-
soneelsgegevens wil analyseren om in kaart te brengen wat het 
ziekteverzuim is van mannen tussen de 25 en 35 jaar in de afgelo-
pen twintig jaar binnen de organisatie. Vanwege de gevoeligheid 
van deze dataset kunt u echter niet zomaar toegang krijgen tot 
deze data, kunt u deze niet zomaar delen met collega’s of derde 
partijen en moet u de data na een bepaalde periode verwijderen. 
Zonder data is er geen onderzoek, zijn er geen inzichten en geen 
verbeteringen. Het gebruik van synthetische data in plaats van de 
originele data, kan de oplossing zijn van deze problemen. 

Marloes de Bruin, privacy, security & data management consultant 
bij CRANIUM Nederland, tel. (030) 753 14 59, e-mail: nl-info@ 
cranium.eu, www.cranium.eu/nl en Wim Kees Janssen, CFO bij 
 Syntho, tel. 06 27 51 63 62, e-mail: info@syntho.ai, www.syntho.ai

◀◀◀

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

De voordelen van synthetische data kunnen substantieel zijn. 
Ten eerste kunnen organisaties hiermee het gebruik van echte 
persoonsgegevens minimaliseren, zodat misbruik van de ge-
gevens tot het minimum wordt beperkt. Daarnaast kunnen 
organisaties toegang krijgen tot diverse datasets die eerder – 
vanwege privacyredenen – niet toegankelijk waren. Synthetische 
data stellen organisaties dus in staat om een sterke basis te 
bouwen om datagedreven innovaties te realiseren, met minder 
risico, meer data en snellere datatoegang.

Gemiddelde dekkingsgraad
De Pensioenthermometer meldt de volgende dekkings-
graden voor het gemiddelde Nederlandse pensioen-
fonds. De Nederlandsche Bank schrijft de minimale 
dekkingsgraad voor. Op dit moment staat de minimale 
dekkingsgraad op 104,3%. Zie voor actuele cijfers ook 
rendement.nl/salaristools.

Dekkingsgraad 2017 2018 2019 2020

Januari 103% 111% 106% 101%

Februari 104% 110% 108% 95%

Maart 104% 108% 106% 85%

April 105% 110% 107% 90%

Mei 105% 111% 104% 92%

Juni 105% 111% 104% 93%

Juli 107% 111% 102% 93%

Augustus 106% 111% 98% 96%

September 108% 112% 101%

Oktober 109% 107% 101%

November 109% 107% 102%

December 108% 108% 103%

PENSIOEN PENSIOENFONDSEN

Loonindexcijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt de 
volgende indexen voor de ontwikkeling van cao-lonen. 
Het gaat om de cao-lonen van alle sectoren samen, 
exclusief bijzondere beloningen. U vindt de cijfers ook 
via rendement.nl/salaristools.

Index (2010 = 100) 2017 2018 2019 2020

Januari 108,6 110,3 112,7 116,1

Februari 108,6 110,4 112,9 116,2

Maart 108,6 110,4 113,0 116,3

April 108,7 110,5 113,2 116,5

Mei 108,7 110,6 113,2 116,5

Juni 108,8 110,7 113,4 116,8

Juli 109,3 111,4 114,1 117,9

Augustus 109,5 111,6 114,2 118,0

September 109,5 111,8 114,3

Oktober 109,6 112,0 114,6

November 109,6 112,1 114,6

December 109,6 112,1 114,9

Jaargemiddelde 109,1 111,1 113,8

LOONZAKEN CAO-LONEN
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