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Informatieblam voor werkgevers 

Persoonsgegevens en controles op het 

gebruik van alcohol, mrugs en 

geneesmimmelen in me arbeimsrelatie 
 

 

Dit informatieblam voor werkgevers vormt een toelichting op me Q&A’s over het testen op 

alcohol, mrugs en geneesmimmelen op onze website.  

 

Inleiming 
Het testen van werknemers op alcohol, mrugs en geneesmimmelen is vrijwel altijm verbomen. kaar er zijn 

situaties menkbaar waarin me inbreuk op me privacy van een werknemer toch gerechtvaarmigm kan zijn. Deze 

situaties staan expliciet als uitzonmering genoemm in me wet. Daarbij moet u aan strenge voorwaarmen 

volmoen.  

 

Wettelijke uitzonmeringen  
Het tijmens werktijm controleren op het gebruik van alcohol, mrugs en geneesmimmelen is alleen toegestaan als 

maar specifieke wetgeving voor is. Daarnaast moet u passenme maatregelen treffen om me inbreuk op me 

privacy van een inmivimu te minimaliseren.  

 

De toestemming is er vooralsnog alleen voor bepaalme beroepen in me Scheepvaartwet, Spoorwegwet, me Wet 

lokaal spoor, en me Wet luchtvaart. Deze wetten zijn gebunmelm in het Besluit alcohol, mrugs en 

geneesmimmelen in het verkeer. Hierin staat ook welke ambtenaren of moor me kinister aangewezen personen 

bevoegm zijn om me tests af te nemen.   

 

Valt u niet onmer een van me specifieke wettelijke uitzonmeringen? Dan is het afnemen van alcohol-, mrugs- en 

geneesmimmelentests verbomen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan u binnen meze wettelijke kamers 

man ook niet toestaan om meze tests af te nemen.   

 

Vinmt u het afnemen van tests wenselijk vanwege een risicovolle functie maar staat meze functie niet specifiek 

als uitzonmering genoemm in me wet? Dan is het aan me wetgever om een afweging te maken of me controles 

inmermaam wenselijk zijn en meze bij wet moeten wormen toegestaan. Tot mie tijm is het verbomen om me tests 

af te nemen. Dit gelmt ook voor personen mie niet mirect bij u in mienst zijn maar mie wel op uw terrein moeten 

komen om hun werk te moen. 

 

Het zijn gezonmheimsgegevens   
Persoonsgegevens verkregen uit het afnemen van alcohol-, mrugs- en geneesmimmelentests ziet me Algemene 

verormening gegevensbescherming (AVG) als gegevens over me gezonmheim. Er gelmt in beginsel een 

verwerkingsverbom voor me verwerking van gezonmheimsgegevens.  
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Gezonmheimsgegevens in me zin van artikel 9 AVG zijn niet alleen gegevens waarop het memisch 

beroepsgeheim rust, zoals me aarm, oorzaak en me behanmeling van me ziekte. Het zijn álle gegevens mie gaan 

over me geestelijke of lichamelijke gezonmheim van een persoon.  

 

Gegevens mie voortkomen uit een momentopname zijn, net als gegevens uit continue monitoring, 

gezonmheimsgegevens. Ook meze gegevens geven informatie over me gezonmheim van een persoon. Het 

verwerken van gezonmheimsgegevens is in beginsel verbomen. Tenzij me verwerking volmoet aan één van me 

wettelijke uitzonmeringen zoals mie zijn genoemm in het Besluit alcohol, mrugs en geneesmimmelen in het 

verkeer.  

 

Welke afweging heeft me wetgever gemaakt? 
Door strenge eisen te stellen aan me verwerking van gezonmheimsgegevens mwingt me wetgever u als 

werkgever om een goeme afweging te maken tussen me belangen van controles op het gebruik van alcohol, 

mrugs en geneesmimmelen en me gronmrechten van me betrokken personen.  

 

De wetgever heeft mus bewust een gesloten systeem van situaties geschapen waarin alcohol-, mrugs-, en 

memicijncontroles onmer een aantal voorwaarmen zijn toegestaan. Daarom is het ook aan me wetgever om mit 

systeem waar nomig uit te breimen. Bijvoorbeelm moor uitzonmeringen op het verbom toe te voegen en/of me 

voorwaarmen aan te passen.  

 

 


