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De inhoud van het personeelsdossier
Zodra je een arbeidsrelatie met iemand aangaat is het essentieel om een
personeelsdossier op te bouwen en te beheren. Een personeelsdossier is wettelijk
verplicht en voorkomt discussie op het moment dat de relatie onder spanning komt te
staan. Met onze tool lijnen we uit hoe je een personeelsdossier opbouwt. 

Wat vind je sowieso terug in een goed personeelsdossier?

Basisgegevens

Naam
Adres
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nummer identiteitsbewijs
Burgerservicenummer

De basisgegevens op een stamkaart, tenminste:

Kopie geldig identiteitsbewijs
Een rijbewijs is voor werk geen geldig identiteitsbewijs. Maak een duidelijke kopie van
de voor- en achterkant van de harde kaft uit het paspoort of de identiteitskaart. Maak je
een foto, zorg er dan voor dat er geen vingers zichtbaar zijn.

Kopie bankpas

Kopie certificaten
Een kopie van certificaten die nodig zijn om de functie te vervullen.

De arbeidsovereenkomst

Zorg dat iedere pagina van het contract een paraaf heeft en dat deze ondertekend is door
werknemer en werkgever.

Aanvullende documenten
Indien dit niet meegenomen is in de arbeidsovereenkomst, zorg voor ondertekende non-
concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding. 



Belangrijke toevoegingen

Bij ziekte is het belangrijk om de juiste verslaglegging in het personeelsdossier te doen.
Dit doe je volgens de Wet Poortwachter. Daarnaast raden wij ook aan om
gespreksverslagen in het personeelsdossier te archiveren van beoordelings- en
functioneringsgesprekken en de daarbij horende verbetertrajecten. Ook al is dit niet
verplicht, het is raadzaam om dit wel te doen.

Wanneer het noodzakelijk is, voeg je ook een kopie van een waarschuwingsbrief toe aan
het personeelsdossier. Om het dossier persoonlijk te maken is het ook goed om
persoonlijke gegevens zoals verjaardagen van partner en kinderen, trouwdatum en
andere bijzondere data voor jouw medewerker vast te leggen in dit dossier.

In het kader van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) mogen enkel
noodzakelijke documenten in het personeelsdossier worden opgeslagen. De werknemer
heeft te allen tijde recht op inzage van dit dossier. Gegevens mogen niet langer dan een
jaar bewaard worden, moeten werknemersgegevens twee jaar na het einde van de
arbeidsrelatie verwijderd worden en moet de kopie van het identiteitsbewijs na vijf jaar
zijn verwijderd. Fiscale gegevens zoals loonaangiftes, -stroken en jaaropgaven moeten
daarentegen zeven jaar bewaard worden.
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Overeenkomst gefaciliteerde middelen
Een getekende overeenkomst voor het gebruik van gefaciliteerde middelen zoals een
telefoon, laptop en auto.

Functieprofiel huidige rol

Pensioengegevens

Afspraken over bonussen
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