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BEKNOPTE MOTIVERING

Uw rapporteur voor advies is zeer verheugd over de onderhavige verordening en het doel 
daarvan, namelijk een verdere harmonisering van de gegevensbescherming in de Europese 
Unie (EU). 

Bij dit advies wordt het volgende in overweging genomen: aangezien het duidelijk is dat een 
alomvattende Europese bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers niet in 
één artikel kan worden geregeld, gaat het er veel meer om dat bepaalde hoekstenen worden 
geplaatst. Wat de verwezenlijking van een echte Europese arbeidsmarkt en interne markt 
betreft kan er in een volgende stap over worden nagedacht de bescherming van de 
persoonlijke gegevens van werknemers op Europees niveau te regelen. Dit zou op grond van 
artikel 288 VWEU mogelijk zijn.

Hoewel een groot deel van de gegevens die in de EU worden verwerkt betrekking heeft op 
arbeidsverhoudingen, krijgt de bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers in 
de verordening slechts een bescheiden plaats. Wegens het abstractieniveau van de 
verordening is het bovendien vaak moeilijk zich voor te stellen hoe de regels in de relatie 
werkgever - werknemer zouden moeten functioneren.

Vanuit het standpunt van uw rapporteur voor advies kan met de vraagstukken in verband met 
de bescherming van de persoonlijke gegevens van werknemers in deze verordening het best 
rekening worden gehouden door dit advies tot artikel 82 te beperken. Dit artikel biedt de 
mogelijkheid de verschillende artikelen in de verordening die te maken hebben met de 
bescherming van de persoonsgegevens van werknemers inhoudelijk uit te breiden en samen te 
brengen. 

Ad artikel 82, lid 1, en overweging 124

In haar huidige vorm, en in het bijzonder wat de bescherming van persoonlijke gegevens van 
werknemers betreft, kan de onderhavige verordening slechts een minimale bescherming 
bieden. Bovendien moet het voor iedere lidstaat mogelijk zijn gunstiger normen voor 
werknemers vast te stellen. Ook moet het mogelijk zijn dergelijke normen in collectieve 
overeenkomsten vast te leggen. De formulering "binnen de grenzen van deze verordening" 
moet om diverse redenen van de hand worden gewezen. Ten eerste bestaat er een 
tegenstelling met de algemene uitzondering van de werkingssfeer zoals bedoeld in artikel 82 
en deze formulering zou in combinatie met de door de Commissie voorgestelde gedelegeerde 
handelingen in artikel 82 tot een uiterst onoverzichtelijke situatie leiden. Ten tweede zou dit 
in het ergste geval kunnen betekenen dat de lidstaten geen verdergaande regels kunnen 
vaststellen. Tenslotte maakt deze formulering de indruk willekeurig te zijn gekozen, 
aangezien bij andere open clausules, bij voorbeeld op het gebied van de media, geen sprake is 
van deze beperking.

Ad artikel 82, lid 1 bis 

Omdat de Commissie tot dusver geen eigen voorstellen over de bescherming van de 
persoonlijke gegevens van werknemers heeft ingediend en ook rekening houdend met het 
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geringe aantal inhoudelijke punten in verband met deze bescherming, is het noodzakelijk een 
aantal voor geheel Europa geldende minimumnormen ten aanzien van het 
beschermingsniveau vast te stellen. De vier bepalingen waarvan hier sprake is, moeten daarbij 
niet als een uitputtende lijst, maar als hoekstenen van een uitvoerige Europese wetgeving voor 
de bescherming van persoonsgegevens worden gezien.

Ad artikel 82, lid 1 ter

De functionaris voor gegevensbescherming speelt een immens belangrijke rol. Het moet 
daarom volstrekt duidelijk zijn dat hij zijn taak ten behoeve van de werknemers kan uitvoeren 
zonder bang te zijn voor pressie of externe invloed. Daarom is een speciale 
ontslagbescherming en een verbod te worden benadeeld op zijn plaats.

Ad artikel 82, lid 1 quater, en overweging 124 bis (nieuw)

In het Commissievoorstel worden de eisen die moeten gelden voor een doorgifte van 
gegevens binnen hetzelfde concern en binnen de EU niet voldoende duidelijk gespecificeerd.  
Hierop wordt in het advies, rekening houdend met de belangen van de werknemers, ingegaan.

Ad artikel 82, lid 1 quinquies, en overweging 34

Een bepaling dat toestemming van de betrokkene geen rechtsgrondslag voor de verwerking 
van persoonsgegevens biedt, is in de relatie werkgever-werknemer niet wenselijk. Uw 
rapporteur voor advies stelt daarom een wijziging voor die inhoudt dat zelfs een situatie 
waarin geen evenwicht bestaat tussen de positie van de werkgever en die van de werknemer, 
verwerking van gegevens mogelijk is wanneer deze erop gericht is voor de werknemer 
wettelijke en economische voordelen te verkrijgen. 

Ad artikel 82, lid 3

Volgens uw rapporteur voor advies moet alleen gebruik worden gemaakt van gedelegeerde 
handelingen wanneer het erom gaat de bestaande verordening in niet-materiële onderdelen 
aan technische en veiligheidstechnische innovaties aan te passen. Dit punt was in het voorstel 
van de Commissie tot dusver te breed geformuleerd. Daarnaast dient afgezien van lid 1 ook 
het nieuwe lid 1 quater door middel van gedelegeerde handelingen verder te kunnen worden 
geregeld. 

Ad artikel 82, lid 3 bis 

Met deze herzieningsclausule is een hernieuwde evaluatie mogelijk. 

AMENDEMENTEN

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. 
Wanneer de voor de verwerking 
verantwoordelijke een overheidsinstantie 
is, zou er alleen sprake zijn van een 
onevenwichtigheid bij specifieke 
gegevensverwerkingsoperaties als deze 
overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

(34) Toestemming kan geen 
rechtsgrondslag voor verwerking zijn 
wanneer er sprake is van een duidelijke 
onevenwichtigheid tussen de betrokkene en 
de voor de verwerking verantwoordelijke. 
Dit is met name het geval wanneer de 
betrokkene zich in een situatie van 
afhankelijkheid jegens de voor de 
verwerking verantwoordelijke bevindt, 
bijvoorbeeld als zijn persoonsgegevens 
worden verwerkt door zijn werkgever. In 
de arbeidsverhouding vormt de 
gegevensverwerking wanneer zij op 
wettelijk of economisch gunstige gevolgen 
voor de werknemer is gericht, een 
uitzondering. Wanneer de voor de 
verwerking verantwoordelijke een 
overheidsinstantie is, zou er alleen sprake 
zijn van een onevenwichtigheid bij 
specifieke gegevensverwerkingsoperaties 
als deze overheidsinstantie krachtens haar 
overheidsbevoegdheden een verplichting 
kan opleggen en de toestemming niet kan 
worden beschouwd als uit vrije wil 
gegeven, gelet op het belang van de 
betrokkene.

Or. de

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 124

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 

(124) De algemene beginselen inzake de 
bescherming van personen met betrekking 
tot de verwerking van persoonsgegevens 
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dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid hebben 
om, binnen de grenzen van deze 
verordening, specifieke voorschriften vast 
te stellen voor de verwerking van 
persoonsgegevens in het kader van de 
arbeidsverhouding.

dienen ook van toepassing te zijn op de 
arbeidsverhouding. Teneinde de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding te reglementeren, 
dienen de lidstaten de mogelijkheid te 
hebben om onder waarborging van de 
door onderhavige verordening 
vastgestelde normen specifieke 
voorschriften vast te stellen voor de 
verwerking van persoonsgegevens in het 
kader van de arbeidsverhouding. Indien in 
de desbetreffende lidstaat een rechtsgrond 
bestaat voor het regelen van de 
aangelegenheden van aspecten van de 
arbeidsverhouding door een overeenkomst 
tussen de vertegenwoordigers van de 
werknemers en de leiding van de 
onderneming of van de onderneming die 
bij een groep ondernemingen 
zeggenschap uitoefent (collectieve 
overeenkomst) of als deze rechtsgrond 
kan worden ontleend aan richtlijn 
2009/38/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 mei 2009 inzake de 
instelling van een Europese 
ondernemingsraad of van een procedure 
in ondernemingen of concerns met een 
communautaire dimensie ter informatie 
en raadpleging van de werknemers1, dient 
de verwerking van persoonsgegevens in de 
context van de arbeidsverhouding ook 
door middel van een dergelijke 
overeenkomst te kunnen worden geregeld.
________________
1 PB L 122 van 16.5.2009, blz. 28.

Or. de

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 124 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(124 bis) Ter waarborging van 
bedrijfsbelangen die rechtstreeks verband 
houden met de arbeidsverhouding dient 
ook de verwerking van persoonsgegevens 
van werknemers binnen groepen 
ondernemingen te zijn toegestaan. De 
regeling in deze verordening houdt 
rekening met de reeds gebruikelijke 
praktijk van de verwerking van 
werknemersgegevens in groepen 
ondernemingen.

Or. de

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Binnen de grenzen van deze 
verordening kunnen de lidstaten bij wet
specifieke voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke of uit collectieve 
overeenkomsten voortvloeiende 
verplichtingen, het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

1. De lidstaten kunnen in 
overeenstemming met de bepalingen van 
deze verordening specifieke wettelijke
voorschriften vaststellen voor de 
verwerking van de persoonsgegevens van 
werknemers in het kader van de 
arbeidsverhouding, met name met het oog 
op aanwerving, de uitvoering van het 
arbeidscontract, met inbegrip van de 
naleving van wettelijke en in collectieve 
overeenkomsten vastgelegde 
verplichtingen, van collectieve 
overeenkomsten en van verplichtingen die 
voortvloeien uit het beheer, de planning en 
de organisatie van de arbeid, en 
gezondheid en veiligheid op het werk, met 
het oog op de uitoefening en het genot van 
de met de arbeidsverhouding 
samenhangende individuele of collectieve 
rechten en voordelen, en met het oog op de 
beëindiging van de arbeidsverhouding.

Er mogen geen voorschriften worden 
vastgesteld die een geringere bescherming 
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bieden dan het beschermingsniveau van 
deze verordening, vooral dan niet als er 
regelingen worden overeengekomen 
tussen de vertegenwoordigers van de 
werknemers en de leiding van de 
onderneming of van de onderneming die 
bij een groep ondernemingen 
zeggenschap uitoefent.
Het recht van de lidstaten om voor de 
werknemer gunstiger 
beschermingsvoorschriften voor de 
verwerking van persoonsgebonden 
gegevens in de context van een 
arbeidsverhouding vast te stellen, blijft 
onverlet.

Or. de

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Onverminderd de overige 
voorschriften van deze verordening wordt 
in de in lid 1 genoemde wettelijke 
voorschriften van de lidstaten ten minste 
rekening gehouden met de volgende 
minimumnormen:
a) De verwerking van persoonsgegevens 
van werknemers zonder dat zij hiervan op 
de hoogte zijn, is verboden. In afwijking 
van het hierboven bepaalde kunnen de 
lidstaten bij wet en met inachtneming van 
passende termijnen voor het verwijderen 
van de gegevensbestanden dit verbod 
opheffen voor gevallen waarin 
aantoonbare werkelijke 
aanknopingspunten aanleiding geven tot 
de verdenking dat de werknemer waarmee 
een arbeidsverhouding bestaat een 
strafbaar feit heeft gepleegd, het 
onderzoek van de gegevens noodzakelijk 
is om het feit aan het licht te brengen en 
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de aard en de omvang van het onderzoek 
gezien het doel niet buitenproportioneel 
zijn. De privacy en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
geëerbiedigd.
b) De toepassing van openlijke optisch-
elektronisch en open akoestisch-
elektronisch toezicht op de niet openbaar 
toegankelijke delen van het bedrijf die 
overwegend bedoeld zijn voor persoonlijk 
gebruik door de werknemers, met name 
ruimten voor sanitaire voorzieningen, 
omkleed-, pauze- en slaapruimten, is 
verboden. Een heimelijk toezicht is in 
ieder geval verboden.
c) Ondernemingen die in het kader van 
medische onderzoeken of 
geschiktheidstests persoonsgegevens 
verzamelen of verwerken moeten de 
sollicitant of werknemer er vooraf van op 
de hoogte brengen waarvoor deze 
gegevens worden gebruikt en na afloop 
van de tests hierop een toelichting geven, 
de resultaten mededelen en deze 
verklaren. Het verzamelen van gegevens 
voor genetische tests en analyses is 
principieel verboden.
d) Of en in welke omvang het gebruik van 
telefoon, e-mail, internet en andere 
telecommunicatiediensten ook voor 
particuliere doeleinden is toegestaan, kan 
in een collectieve overeenkomst worden 
geregeld. Indien deze mogelijkheid tot 
regeling via een collectieve overeenkomst 
niet bestaat, dan maakt de werkgever 
rechtstreeks met de werknemer hierover 
een afspraak. Indien een particulier 
gebruik van bovengenoemde diensten is 
toegestaan, dan mogen de hierbij ontstane 
dataverkeersgegevens uitsluitend worden 
verwerkt ter waarborging van de 
dataveiligheid, het goede functioneren 
van telecommunicatienetwerken en 
telecommunicatiediensten en voor de 
afrekening. In afwijking van het 
hierboven bepaalde kunnen de lidstaten 
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bij wet en met inachtneming van passende 
termijnen voor het verwijderen van de 
gegevensbestanden dit verbod opheffen 
voor gevallen waarin aantoonbare 
werkelijke aanknopingspunten aanleiding 
geven tot de verdenking dat de werknemer 
waarmee een arbeidsverhouding bestaat 
een strafbaar feit heeft gepleegd, het 
onderzoek van de gegevens noodzakelijk 
is om het feit aan het licht te brengen en 
de aard en de omvang van de raadpleging 
gezien het doel niet buitenproportioneel 
zijn. De privacy en de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de 
werknemer moet te allen tijde worden 
geëerbiedigd.

Or. de

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. In aanvulling op de regelingen van 
hoofdstuk IV, afdeling 4, geniet de 
functionaris voor gegevensbescherming 
een bijzondere bescherming tegen ontslag 
en benadeling.

Or. de

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quater. De doorgifte van 
persoonsgegevens van werknemers tussen 
wettelijk zelfstandige ondernemingen 
binnen een groep ondernemingen is 
toegestaan indien dit een belang van de 
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onderneming en de afwikkeling van voor 
een bepaald doel bestemde 
administratieve procedures dient en niet 
in strijd is met de belangen van de 
werknemer die moeten worden 
beschermd. Op de doorgifte van 
persoonsgegevens van werknemers naar 
een derde land of aan een internationale 
organisatie is hoofdstuk V van toepassing.

Or. de

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 quinquies. Artikel 7, lid 4, is niet van 
toepassing indien de verwerking van 
gegevens gericht is op het verkrijgen van 
wettelijke of economische voordelen voor 
de werknemer.

Or. de

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor de waarborgen voor de 
verwerking van persoonsgegevens voor de 
in lid 1 bedoelde doeleinden.

3. De Commissie is alleen bevoegd 
overeenkomstig artikel 86 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met het oog op 
de nadere invulling van de criteria en de 
vereisten voor het waarborgen van de 
nieuwste technische en 
veiligheidstechnische normen met 
betrekking tot de verwerking van 
persoonsgegevens voor de in de leden 1 en 
1 quater bedoelde doeleinden.

Or. de
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Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Op voorstel van de Commissie 
bezien het Europees Parlement en de 
Raad dit artikel uiterlijk 2 jaar na de in 
artikel 91, lid 2, genoemde datum 
opnieuw. Zij stellen hun standpunt 
tegenover dit voorstel vast volgens de 
procedure van artikel 294 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie.

Or. de


