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Privacy in het arbeidsrecht

Nederland heeft geen gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid die de AVG biedt om 

in de Uitvoeringswet AVG (UAVG) nadere 

regels te stellen over de verwerking van 

persoonsgegevens in het kader van de 

arbeidsverhouding. Veel werkgevers zijn in 

het afgelopen jaar op vragen gestuit waarop 

de AVG en de UAVG geen antwoord geven. 

Wel zijn er inmiddels adviezen van de 

Europese toezichthouder en beleidsregels en 

aanbevelingen van de AP, die arbeidsrechtelijke 

handvatten bieden.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Op grond van de AVG dient de werkgever 

(‘verantwoordelijke’) van tevoren te 

bepalen hoe lang zij persoonsgegevens 

bewaart. Bovendien moet de werkgever 

de bewaartermijn en/of de bewaarcriteria 

vastleggen in beleid en moeten 

bewaartermijnen zijn opgenomen in een 

verwerkingsregister. Werkgever moet 

werknemers (‘betrokkenen’) bovendien 

informeren over deze termijnen. 

Maar welke bewaartermijnen gelden er 

nu eigenlijk? De AVG zegt slechts dat 

persoonsgegevens ‘niet langer bewaard 

mogen worden dan noodzakelijk is voor 

het doel waarvoor deze zijn verwerkt’. 

PRIVACY IN HET ARBEIDSRECHT 
NA ÉÉN JAAR AVG
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft binnen veel bedrijven en instellingen de nodige stof doen opwaaien. Dat is ook 

niet zo verwonderlijk als u bedenkt dat de AVG extreem hoge boetes kent. Het merendeel van de AVG-inbreuken kan worden bestraft met een 

boete van maximaal € 20 miljoen of, als de overtreder een onderneming is, maximaal 4% van de totale wereldwijde jaaromzet van het vorige 

boekjaar, indien deze hoger is. Deze boetes kunnen worden opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Tot dusverre zijn tot op heden 

nauwelijks boetes gepubliceerd. De verwachting is dat de AP in het komend jaar meer zal gaan controleren.

mankeert. Dit mag de werkgever op basis van 

de beleidsregels niet bewaren. 

Alcohol- en drugstesten

In verschillende publicaties vóór de komst 

van de AVG is wel bepleit dat de AVG ruimte 

zou bieden aan werkgevers om alcohol- en 

drugstesten toe te staan. Deze ruimte zou 

ontstaan door deze tests in verschillende 

wettelijke bepalingen toe te staan. Dit is tot 

dusverre niet gebeurd. De AP heeft recent haar 

standpunt van vóór de AVG herhaald, namelijk 

dat er voor het testen op alcohol, drugs of 

geneesmiddelen tijdens werktijd steeds een 

wettelijke grondslag vereist is. Onze wetgever 

heeft hier (nog) niet in voorzien.

Conclusie

De AVG biedt geen specifieke privacyregels 

die binnen de arbeidsrelatie gelden. Wel zijn 

er inmiddels veel adviezen en beleidsregels 

van de Europese en Nederlandse privacy 

autoriteit. De verwachting is dat zowel de AP 

als de rechterlijke macht zullen handelen op 

basis van deze adviezen, beleidsregels en 

aanbevelingen. Wilt u daarover meer weten, 

neemt u dan contact op met  

armelle.tesson@kienhuishoving.nl. 
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De AP schrijft op haar website dat wordt 

aangesloten bij de maximumtermijn van 

twee jaar. Deze termijn geldt alleen voor de 

persoonsgegevens in HR dossiers die niet 

een eigen, specifieke wettelijke bewaarplicht 

kennen. In de Arbeidstijdenwet, de Wet Arbeid 

Vreemdelingen en in de fiscale wetgeving 

zijn andere bewaartermijnen opgenomen. 

Het bestaan van deze verschillende wettelijke 

bewaartermijnen zorgt bij u als ondernemer 

begrijpelijkerwijs voor veel hoofdbrekens.

Ziekte

Ten aanzien van de persoonsgegevens over de 

gezondheid van zieke werknemers is inmiddels 

wel duidelijkheid ontstaan. De Beleidsregels 

voor de verwerking van persoonsgegevens 

over de gezondheid van zieke werknemers 

uit 2016 blijven onverkort gelden. Zo mag 

een werkgever als een werknemer zich ziek 

meldt niet vragen naar de diagnose, noch naar 

functionele mogelijkheden of beperkingen. 

De werkgever mag alleen maar naar de 

vermoedelijke duur van het verzuim vragen. En 

als werknemer deze informatie zelf geeft, mag 

de werkgever deze informatie niet verwerken 

omdat dit tot de kerntaak van de bedrijfsarts 

behoort. In de praktijk zal het meer dan eens 

voorkomen dat een werknemer zich ziek 

meldt onder mededeling van wat hem/haar 


