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 Privacy-update 
 Ontwikkelingen op het gebied van de bescherming van persoonsgege-
vens

 ArbeidsRecht 2015/51     

   De  WWZ  heeft de laatste maanden alle aandacht ge-
kregen. Hoewel deze aandacht terecht is, heeft de 
(rechts-)ontwikkeling op andere gebieden ook niet 
stil gestaan. De rechtspraak op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens is de afgelopen 
tijd weliswaar schaars maar er zijn wel enkele an-
dere ontwikkelingen. In dit artikel wordt stilgestaan 
bij de aanbevelingen van het Comité van Ministers 
van de Raad van Europa over privacy op de werkplek, 
de Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boete-
bevoegdheid CBP, en op het inzagerecht. Ten slotte 
wordt nog ingegaan op de recente onderzoeken van 
het CBP over het screenen van personeel.     

  1.  Aanbeveling Comité van Ministers   

 Het Comité van Ministers is een van de twee statutaire or-
ganen van de Raad van Europa Een van de taken van het 
Comité van Ministers is het geven van aanbevelingen aan 
de regeringen van de lidstaten. Het Comité van Ministers 
kan deze regeringen vervolgens verzoeken te worden in-
gelicht omtrent hetgeen is gedaan naar aanleiding van de 
aanbevelingen. In 1989 deed het Comité van Ministers al 
een aanbeveling over de bescherming van persoonsgege-
vens in de arbeidsverhouding. Deze aanbeveling was vrij 
algemeen. Op 1 april 2015 heeft het Comité van Ministers 
opnieuw een aanbeveling gedaan over het verwerken van 
persoonsgegevens in de arbeidsverhouding. 2    Deze recente 
aanbeveling – die de vorige aanbeveling uit 1989 vervangt 
– is gedetailleerder en heeft een uitgebreide toelichting. De 
reden voor de nieuwe aanbeveling is voornamelijk de komst 
van nieuwe technologieën die maken dat persoonsgegevens 
vaker en makkelijker worden verwerkt.   

 De aanbeveling zet in het eerste deel in algemene zin de ver-
plichtingen uiteen waar werkgevers aan moeten voldoen, 
bijvoorbeeld om richtlijnen en protocollen op te stellen 
over de wijze waarop de verwerking van werknemersgege-
vens zal plaatsvinden. In het tweede deel van de aanbeve-
ling wordt specifiek ingegaan op verschillende manieren 
van het verwerken van persoonsgegevens en in hoeverre 
werkgevers in dit verband persoonlijke gegevens mogen ge-
bruiken. Ik noem een aantal voorbeelden. Ten aanzien van 
e-mail- en internetgebruik wordt geregeld dat privé-mail 
nooit mag worden ingezien. In het geval een werknemer de 

  1  Mr. I.J. de Laat is advocaat bij Rutgers & Posch te Amsterdam en redacteur 
van dit tijdschrift. 

  2  Recommendation CM/Rec(2015)5. 

organisatie verlaat en e-mails door de werkgever bewaard 
moeten worden voor de bedrijfsvoering, moet dit gebeuren 
voorafgaand aan het vertrek van de werknemer en bij voor-
keur in zijn of haar aanwezigheid. Vergelijkbare regelingen 
zijn opgenomen voor cameratoezicht, waarbij nog expliciet 
is opgenomen dat werknemersvertegenwoordigers hierover 
op voorhand geconsulteerd moeten worden. Geconcludeerd 
kan worden dat de aanbeveling niet veel nieuwe inzichten 
bevat. Veel van de uitgangspunten zijn in algemene zin ook 
geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 
Toch heeft de aanbeveling wel toegevoegde waarde waar 
het de arbeidsverhouding betreft. Werkgevers klagen vaak 
– terecht – dat de normen in de Wbp zo abstract zijn dat ze 
lastig toepasbaar zijn in de arbeidsverhouding. De aanbeve-
ling maakt de abstracte normen concreet voor de arbeids-
verhouding. Voor een deel volgen deze concrete normen al 
uit de rechtspraak maar in de aanbeveling worden ze nog 
eens op een rij gezet. Op sommige punten komt de aanbeve-
ling echter niet overeen met de Nederlandse rechtspraak. 
Ten aanzien van e-mail- en internetgebruik en cameratoe-
zicht gaat het Comité van Ministers bijvoorbeeld verder dan 
de huidige praktijk. Dit is naar mijn mening voornamelijk 
toe te schrijven aan het feit dat rechters privacy-gerelateer-
de onderwerpen vaak pragmatisch bekijken en niet snel een 
principieel standpunt innemen.   

 Een belangrijke vraag is natuurlijk wat de status van de aan-
beveling is en of de Nederlandse regering op basis van deze 
aanbeveling daadwerkelijk de regelgeving gaat aanpassen. 
Dit lijkt niet het geval te zijn. De regering stelt zich op het 
standpunt dat de aanbeveling in lijn is met wat Nederland 
voorstaat op basis van het EVRM en de Wbp. Dit standpunt 
maakt dat –ook nu de aanbeveling hoogstwaarschijnlijk 
niet tot aangepaste regelgeving zal leiden – in bepaalde 
(recht-)zaken een beroep op de aanbeveling wel te overwe-
gen is door te stellen dat de uitgangspunten van de aanbeve-
ling als uitwerking van het EVRM en de Wbp moet worden 
gezien en dus in aanmerking moeten worden genomen bij 
de beoordeling.     

  2.  Wet meldplicht datalekken en uitbreiding 
boetebevoegdheid CBP   

 Op 1 januari 2016 zal de Wet meldplicht datalekken en uit-
breiding boetebevoegdheid CBP in werking treden. Deze 
nieuwe wet 3    – die zal leiden tot een aanpassing van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’) – maakt dat ie-
dere verantwoordelijke in de zin van de Wbp verplicht is 
onverwijld bij het College Bescherming Persoonsgegevens 

  3   Kamerstukken I 2014/15, 33662, A.  
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(‘CBP’) – dat overigens met ingang van 1 januari 2016 Auto-
riteit persoonsgegevens gaat heten – een melding te doen 
van een inbreuk op de beveiliging die ernstige nadelige ge-
volgen heeft of kan hebben voor de bescherming van per-
soonsgegevens. Indien de inbreuk waarschijnlijk ongunsti-
ge gevolgen zal hebben voor de persoonlijke levenssfeer van 
een betrokkene moet de verantwoordelijke dit ook aan deze 
betrokkene laten weten. Hierbij kan worden gedacht aan de 
situatie dat gegevens over de financiële of economische si-
tuatie van de betrokkene zoals bijvoorbeeld gegevens over 
(problematische) schulden, salaris- en betalingsgegevens 
gehackt worden. 4      

 Er is een aantal uitzonderingen opgenomen voor de meld-
plicht aan de betrokkene. Zo zijn financiële ondernemingen 
in de zin van de Wet op het financieel toezicht vrijgesteld 
van de meldplicht aan de betrokkene. Wel moeten zij een 
melding doen bij het CBP. In  artikel 34a lid 3  Wbp wordt 
met ingang van 1 januari 2016 geregeld dat de melding aan 
het CBP en de betrokkene in ieder geval de aard van de in-
breuk, de instanties waar meer informatie over de inbreuk 
kan worden verkregen en de aanbevolen maatregelen om de 
negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken moet om-
vatten.   

 Een tweede belangrijke wijziging die voortvloeit uit deze 
nieuwe wet is het feit dat het CBP de bevoegdheid krijgt 
om voor de meeste overtredingen van de Wbp een boete 
van maximaal € 810.000 op te leggen ( art. 66  Wbp nieuw). 
Echter, het CBP mag in de meeste gevallen pas een boete 
opleggen nadat het een bindende aanwijzing heeft gegeven. 
Het CBP kan de overtreder een termijn stellen waarbinnen 
de aanwijzing moet worden opgevolgd. Indien de overtre-
ding opzettelijk is gepleegd of het gevolg is van ernstig ver-
wijtbare nalatigheid, hoeft het CBP niet eerst een bindende 
aanwijzing te geven maar kan hij direct een boete opleggen. 
Volgens de (voormalig) Staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie gaat het hierbij om over grof, aanzienlijk onzorgvul-
dig, onachtzaam en onoordeelkundig handelen. 5    Ook valt de 
situatie die in het strafrecht is omschreven als ‘voorwaarde-
lijke opzet’ binnen het kader van artikel 66 Wbp. Naast deze 
nieuwe boetebevoegdheid houdt het CBP de bevoegdheid ex 
 art. 65  Wbp om een last onder dwangsom op te leggen.     

  3.  Inzagerecht werknemers   

 Het inzagerecht is geregeld in  artikel 35  Wbp. Op grond van 
dit artikel kan een werknemer de werkgever met redelijke 
tussenpozen vragen of, en zo ja, welke persoonsgegevens 
van hem worden verwerkt. In een Nederlandse immigratie-
zaak zijn aan het Hof van Justitie prejudiciële vragen gesteld 
over het inzagerecht op grond van artikel 35 Wbp. 6    In deze 
zaak kwam zowel de reikwijdte van het begrip persoons-
gegeven als de wijze waarop het inzagerecht moet worden 

  4  Zie voor meer voorbeelden de conceptversie van de richtsnoeren meld-
plicht datalekken van het CBP d.d. 21 september 2015. 

  5  Kamerstukken II 2014/2015, 33662, nr 51. 
  6  HvJ EU 17 juli 2014,  AB 2014/365 , m.nt. M. van Graafeiland. 

vormgegeven aan de orde. In een asielkwestie ging het om 
de vraag of een aanvrager van een verblijfstitel inzage moet 
krijgen in de zogeheten ‘ minuut’. De minuut bevat – naast 
een overzicht van de gegevens van de aanvrager – een toe-
lichting van de juridische analyse van een beslissing over de 
aanvraag van een verblijfstitel. Het Hof van Justitie oordeel-
de dat de gegevens van de aanvrager persoonsgegevens zijn. 
Ten aanzien van de juridische analyse overwoog het Hof 
echter dat de juridische analyse geen persoonsgegeven is. 
De reden hiervoor is dat deze juridische analyse niet door de 
aanvrager kan worden gecontroleerd op de juistheid ervan 
en niet kan worden gerectificeerd. Dit is opmerkelijk omdat 
het inzagerecht blijkens de punten 24 en 41 van de consi-
derans van de Europese privacyrichtlijn 7    is gegeven zodat 
de betrokkene zich ervan kan vergewissen dat zijn per-
soonsgegevens juist zijn en rechtmatig worden verwerkt. 8    
Hoewel het Hof het inzagerecht in dit arrest als een van de 
pijlers van het recht op eerbiediging van de persoonlijke le-
venssfeer positioneert, wordt dit recht dus ingeperkt door 
de reikwijdte van het begrip persoonsgegeven te beperken 
tot feiten die zich lenen voor correctie.   

 Ik ben het met Roozendaal eens waar zij stelt dat deze be-
perking strijdig is met de kern van het recht op zorgvuldige 
gegevensverwerking. Immers, ook als gegevens zich niet 
voor correctie lenen, kan de verwerking daarvan onrecht-
matig zijn. 9    Ook indien de reikwijdte van het begrip ‘per-
soonsgegeven’ weer wordt verbreed, zijn er nog voldoende 
mogelijkheden voor een werkgever om een verzoek tot in-
zage niet te honoreren. Zo kan een beroep worden gedaan 
op  artikel 43  onder 3 Wbp in de situatie dat het belang van 
de werkgever om bepaalde gegevens niet te verstrekken 
zwaarder weegt dan het belang van de werknemer om in-
zage. Daarnaast vallen persoonlijke gedachten die uitslui-
tend bedoeld zijn voor intern overleg en beraad in principe 
niet onder het inzagerecht. Een andere uitzondering doet 
zich voor in het geval de Wbp niet van toepassing is omdat 
het inzage in een individueel dossier betreft dat niet als een 
bestand in de zin van  art. 2 lid 1  Wbp kan worden gekwali-
ficeerd. Ten slotte kan zich nog de situatie voordoen dat een 
verzoek kan worden afgewezen omdat een derde bedenkin-
gen tegen de inzage aan betrokkene heeft. 10    
 Voor wat betreft de vraag op welke wijze de verstrekking 
van gegevens op grond van het inzagerecht vorm moet krij-
gen, laat het Hof het aan de lidstaten over om te bepalen 
welke concrete materiële vorm de verstrekking moet krij-
gen, mits deze ‘begrijpelijk’ is. 11    Voorts oordeelde het Hof 

  7  Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 okto-
ber 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband 
met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens. 

  8  Zie r.o. 43 en 44. 
  9  W.L. Roozendaal, ‘Inzage in personeelsdossiers: alleen feiten en geen menin-

gen?’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, maart 2015, p. 5-11. 
  10  Zie voor een uitgebreide omschrijving van deze mogelijkheden: I.J. de Laat, 

‘Bij nader inzien. Over het inzagerecht ex  art. 35  WBP.’,  ArbeidsRecht 2012/31 . 
Zie ook W.L. Roozendaal, ‘Inzage in personeelsdossiers: alleen feiten en geen 
meningen?’, Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, maart 2015, p. 5-11. 

  11  Zie r.o. 57. 

T2_ArbeidsRecht_1511_bw_V02.indd   31T2_ArbeidsRecht_1511_bw_V02.indd   31 10/28/2015   5:18:35 PM10/28/2015   5:18:35 PM



32 Afl. 11 - november 2015 ArbeidsRecht  2015/51

ArtikelenPRIVACY-UPDATE 

dat een volledig overzicht in begrijpelijke vorm volstaat. 12    
Voor zover de betrokkene op basis van een dergelijk over-
zicht in staat is kennis te nemen van de verwerkte per-
soonsgegevens en te controleren of zij juist zijn en in over-
eenstemming met de richtlijn zijn verwerkt, hoeven dan 
geen afschriften te worden verstrekt. Hiermee komt het 
Hof tot een andere conclusie dan de Hoge Raad eerder in de 
Dexia zaken. 13    De Hoge Raad oordeelde in deze zaken dat in 
 artikel 35  Wbp het recht op kopieën en afschriften van per-
soonsgegevens besloten ligt. Omdat het aan de lidstaten is 
om te bepalen hoe de verstrekking vorm moet krijgen, kan 
dit mijns inziens het uitgangspunt blijven. Opmerkelijk is 
wel dat de Raad van State een andere lijn heeft gekozen en 
zich op het standpunt stelt dat de Wbp niet voorziet in een 
recht op afschrift van de stukken waarin persoonsgegevens 
zijn opgenomen. 14        

  4.  Onderzoek door het CBP over screenen   

 Het CBP is de autoriteit die, zoals bekend, toezicht houdt 
op de naleving van de Wbp. Blijkens het jaarverslag over 
2014 heeft het CBP in 2014 85 onderzoeken ex artikel 60 
Wbp ingesteld naar de naleving van de wet. Het CBP had 
daarbij speciale aandacht voor de verwerking van medi-
sche gegevens van werknemers. In dit kader is in 2014 door 
het CBP onder meer onderzoek gedaan naar het verwerken 
van gegevens van zieke uitzendkrachten door Randstad en 
Adecco. Beide uitzendbureaus vroegen naar de aard en oor-
zaak van de ziekte bij uitzendkrachten die zich ziek meld-
den en registreerden dit in een systeem. 15    Dit is in strijd met 
het verbod tot het verwerken van gezondheidsgegevens. 
Voorts bleek uit de onderzoeken dat persoonsgegevens van 
uitzendkrachten langer dan noodzakelijk werden bewaard; 
dergelijke gegevens moeten worden verwijderd als deze 
niet meer noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan 
fiscale regelgeving. Het CBP is niet overgegaan tot het op-
leggen van maatregelen omdat de uitzendbureaus aankon-
digen hun werkwijze aan te passen.   

 Een ander soort onderzoek is het voorafgaand onderzoek. 16    
Bepaalde categorieën van verwerkingen van persoons-
gegevens waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden, zijn 
krachtens artikel 31 Wbp onderworpen aan een vooraf-
gaand onderzoek. Dit is onder meer het geval indien een 
verantwoordelijke voornemens is ten behoeve van derden 
strafrechtelijke gegevens of gegevens over onrechtmatig of 
hinderlijk gedrag te verwerken, anders dan in de hoedanig-
heid van particuliere beveiliging of binnen een groep 17   . Naar 
aanleiding van een melding over een dergelijk voornemen, 
besluit het CBP of tot nader onderzoek zal worden over ge-

  12  Zie r.o. 60. 
  13  Vgl. o.a. HR 29 juni 2007,  LJN AZ4663 . 
  14  RvS 30 januari 2013,  AB 2013/302 , m.nt. A.M. Klingenberg. 
  15  Jaarverslag CBP 2014, p. 32. 
  16  In 2014 zijn door het CBP 120 voorafgaande onderzoeken uitgevoerd blij-

kens het jaarverslag 2014. 
  17  Zie artikel 22 lid 4 onder a en b Wbp. 

gaan. Het nader onderzoek leidt tot een verklaring omtrent 
de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.   

 Nadat ze in 2014 door het CBP op de vingers waren getikt, 
hebben begin dit jaar zowel Randstad als Adecco (hierna 
gezamenlijk ‘de Uitzendwerkgevers’) een dergelijke voor-
genomen verwerking van persoonsgegevens bij het CBP ge-
meld. De reden voor de voorgenomen verwerking was dat 
bij het inlenen van flexkrachten opdrachtgevers vaak een 
pre-employment screening vereisen. Deze pre-employment 
screening wordt door de uitzendwerkgever uitgevoerd, ten 
behoeve van de opdrachtgever. Het CBP gaat bij het nader 
onderzoek na of de gegevensverwerking door de uitzend-
organisatie in het kader van de pre-employment screening 
aan alle vereisten van de Wbp voldoet. In dit kader is onder 
meer de vraag of er sprake is van een grondslag als bedoeld 
in artikel 8 Wbp. Op grond van artikel 8, onder f, Wbp mo-
gen gegevens slechts worden verwerkt indien de gegevens-
verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het ge-
rechtvaardigd belang van de verantwoordelijke of van een 
derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het be-
lang of de fundamentele vrijheden van de betrokkene pre-
valeert. Gezien de verhouding tussen de uitzendwerkgever 
en de opdrachtgever, leidt dit ertoe dat de uitzendwerkge-
ver slechts een beroep kan doen op de grondslag van artikel 
8, onder f, Wbp als de opdrachtgever een gerechtvaardigd 
belang heeft, of een beroep kan doen op een andere grond-
slag ex artikel 8 Wbp. Met andere woorden, alvorens over 
te kunnen gaan tot het uitvoeren van een pre-employment 
screening, moet de uitzendwerkgever zich ervan vergewis-
sen dat de opdrachtgever een gerechtvaardigd belang heeft 
bij de voorgenomen pre-employment screening. Dit kan bij-
voorbeeld het geval zijn indien de flexkracht met (vertrou-
welijke) financiële gegevens zal gaan werken.   

 Verder onderzocht het CBP: (1) of de doeleinden conform 
artikel 7 Wbp welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigd zijn; (2) of de gegevens niet langer be-
waard worden dan noodzakelijk (artikel 10 Wbp); (3) of de 
verzamelde gegevens toereikend, ter zake dienend en niet 
bovenmatig zijn (artikel 11 Wbp) en; (4) of de geheimhou-
dingsplicht ex artikel 12 Wbp gewaarborgd is. De Uitzend-
werkgevers voldeden blijkens de door hen beschreven voor-
genomen verwerking aan deze voorwaarden. Ook hebben 
zij passende en specifieke waarborgen getroffen bij de ver-
werking van strafrechtelijke gegevens, waarvoor op grond 
van artikel 16 Wbp in principe een verbod geldt, door even-
tuele strafrechtelijke gegevens slechts met de opdracht-
gever te delen indien hiervoor een noodzaak bestaat. Ten 
slotte beoordeelde het CBP nog of ook de rechten van de be-
trokken flexkrachten voldoende zijn gewaarborgd. Het CBP 
komt tot de conclusie dat een correcte invulling is gegeven 
aan de artikelen 33-36 Wbp door de kandidaten te informe-
ren over de screening en hen te wijzen op het recht op inza-
ge, aanvulling, correctie en verwijdering. Op grond van het 
voorgaande besloot het CBP de voorgenomen verwerking 
rechtmatig te verklaren. Aangezien op het voorafgaande on-
derzoek de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, 
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kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie 
in de Staatscourant 18    beroep instellen tegen het besluit om 
de beschreven verwerking rechtmatig te verklaren.     

  5.  Alert blijven   

 Hoewel er de afgelopen tijd niet veel ‘breaking news’ was 
in de rechtspraak zijn er toch wel wat onderwerpen die de 
aandacht verdienen in deze ‘update’. Een wetswijziging, pre-
judiciële vragen, aanbevelingen van het Comité van Minis-
ters alsmede een oordeel van het CBP over pre-employment 
screening. Het zijn ontwikkelingen die ook van belang zijn 
in de arbeidsverhouding. Zeker nu het CBP hogere boetes 
kan gaan opleggen, hebben werkgevers een groter belang 
bij het naleven van de Wbp. Hoewel de status van de aanbe-
velingen van het Comité van Ministers niet duidelijk is, kun-
nen deze aanbevelingen mijns inziens wel degelijk als richt-
lijn gehanteerd worden en kunnen ze worden aangegrepen 
wanneer onze eigen regelgeving onvoldoende soelaas biedt.                 

  18  Stcrt. 2015, 23472. 
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