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Hyatt II en de toetsing aan
grondrechten bij de
uitoefening van de
arbeidsovereenkomst

mr. dr. H.H. Voogsgeerd1

1. Inleiding

In het arbeidsrecht, maar niet alleen daar, komt
het vaker voor dat de Nederlandse rechter gevraagd
wordt om te toetsen aan fundamentele rechten in
de Grondwet en/of in verdragen, zoals het EU Hand-
vest voor de fundamentele rechten en het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het
is niet altijd meteen duidelijk of deze fundamen-
tele rechten ook een belangrijke rol kunnen spelen
in ‘horizontale verhoudingen’ tussen een werkgever
en een werknemer. Deze rol wordt weliswaar niet
uitdrukkelijk ontkend, toch gebeurt toetsing aan
grondrechten op een veelal impliciete wijze. Wat be-
treft fundamentele rechten in verdragen wordt in de
Nederlandse politiek wel eens kritisch gereageerd op
de ruimte die de rechter in dit opzicht neemt, vooral
naar aanleiding van het Urgenda-arrest van de Hoge
Raad over het klimaat.2 Een enkele politieke partij
wil minder invloed van rechters via aanpassing van
de bepalingen in de Grondwet waarbij rechtstreeks
werkende bepalingen van internationaal recht di-
rect kunnen worden toegepast in Nederland.3 Cor-
stens, oud-president van de Hoge Raad, en Kuiper
achten terughoudendheid nodig vooral bij de toet-
sing aan verdragenrecht, omdat dit moeilijker te wij-
zigen zou zijn dan een gewone wet.4 Toetsing aan de
Grondwet is in Nederland niet toegestaan (art. 120
GW).

Deze bijdrage gaat over toetsing in het kader van
een geschil met betrekking tot de arbeidsovereen-
komst tussen werknemers en werkgevers aan grond-
rechten met betrekking tot privacy en bescherming
van de lichamelijke integriteit en is geschreven naar
aanleiding van de Hyatt II beschikking van de Hoge
Raad van 22 november 2019. Het betrof een door

1. Herman Voogsgeerd is UD bij de vakgroep BEB (Bedrijfs-
recht, Europees Recht en Belastingrecht) van de Rijks-
universiteit Groningen en tevens redacteur van dit tijd-
schrift.

2. HR 20 december 2019, ECLI:NL:HR:2019:2006.
3. Artikelen 93 en 94 Gw.
4. G. Corstens en R. Kuiper, De rechter grijpt de macht. En an-

dere misvattingen over de democratische rechtsstaat, 2020.

een werkgever op Aruba vereiste drugstest.5 In de
Staatsregeling van Aruba (Streg) vermelde grond-
rechten van de bescherming van de persoonlijke le-
venssfeer en van lichamelijke identiteit zouden vol-
gens de Hoge Raad (en zijn Procureur-Generaal Lan-
gemeijer) geen directe werking hebben in horizon-
tale relaties maar ook niet geheel zonder betekenis
zijn.6 Dit oordeel roept een tweetal vragen op. Waar
ligt precies de betekenis van grondrechten in hori-
zontale verhoudingen tussen werknemer en werkge-
ver? Kunnen we ten aanzien van die betekenis iets
leren van toetsing in EU en EVRM-verband door HvJ
EU en EHRM?

Ik bespreek eerst enkele relevante begrippen, daarna
komen de conclusie en de uitspraak van de HR in
de zaak Hyatt-II aan de orde en deze worden kort
vergeleken met de uitspraak in Hyatt-I uit septem-
ber 2007. In die eerdere zaak is ook conclusie ge-
daan door dezelfde PG Langemeijer, toen AG. De re-
denen waarom de belangenafweging in beide zaken
in het nadeel van de betrokken werknemer uitvalt
worden aan de orde gesteld. Ook is er aandacht voor
de aard van de indirecte weging van de betrokken
grondrechten in de beide zaken. Daarna ga ik aan-
dacht besteden aan toetsing in het kader van EU en
EVRM aan vergelijkbare grondrechten met betrek-
king tot privacy en bescherming van de lichamelijke
integriteit. De nadruk zal liggen op de uitoefening
van grondrechten in de arbeidsovereenkomst en niet
op de verwerking van persoonsgegevens, de AVG laat
ik buiten beschouwing. Ik ga er verder vanuit dat
testen in dit kader niet zonder meer verboden zijn.7

Het gaat om de voorwaarden waaronder deze geoor-
loofd zijn.

5. HR 22 november 2019, ECLI:NL:HR:2019:1834.
6. Artikelen I.3 en I.16, lid 1 om precies te zijn.
7. Zie hierover A.F. Fernhout en J.I. Krikke “Waarom

alcohol- en drugstesten niet verboden is op grond van de
AVG”, TAC 2019, nr. 1, pp. 42-47.
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2. De arbeidsovereenkomst en uitoefe-
ning van grondrechten door de werk-
nemer

Naar aanleiding van de Hyatt-I en Hyatt-II zaken is
in de arbeidsrechtelijke literatuur enige kritiek ge-
uit op de manier waarop door Nederlandse rech-
ters inclusief de Hoge Raad wordt getoetst aan de
grondrechten van de werknemer in de arbeidsover-
eenkomst. Zo zou er bij de toetsing onvoldoende re-
kening worden gehouden met de ondergeschikte po-
sitie van de werknemer, zou het grondrecht onvol-
doende zwaar worden meegewogen en zou het be-
lang van de werkgever bij de goede naam van het
bedrijf wel erg veel nadruk krijgen.8 In de bijgele-
verde stellingen bij de VVA publicatie van Verhulp
over grondrechten in het arbeidsrecht uit 1999 wordt
onder meer gepleit voor meer duidelijkheid voor
‘de mate van bescherming die grondrechten in het
arbeidsovereenkomstenrecht bieden’, voor strenge
motiveringseisen in uitspraken waarbij ‘de beper-
king van de uitoefening van een grondrecht door
een werknemer gerechtvaardigd wordt geacht’ en
voor het ‘uitgangspunt’ bij een belangenafweging
dat ‘een grondrecht een zeer zwaarwegend belang
beschermt’ dat voor zou moeten gaan boven een
niet door een grondrecht beschermd belang. In het
Nederlandse contractenrecht worden grondrechten
weliswaar steeds vaker meegewogen bij een belan-
genafweging door rechters, de mate waarin dat ge-
beurt varieert nogal. In een interessante publicatie
van Cherednychenko uit 2008 wordt op dit punt een
korte vergelijking tussen Nederland en de Bondsre-
publiek Duitsland gemaakt. Zo noemt zij voorbeel-
den van uitspraken van het Duitse Federale Grond-
wettelijk Hof waarbij uitspraken van de hoogste ci-
viele rechter, het Federale Gerechtshof, worden ver-
nietigd wegens strijd met een grondrecht, bijvoor-
beeld omdat een van de twee betrokken partijen bij
een overeenkomst overduidelijk een zwakkere par-
tij is. Cherednychenko pleit wat Nederland betreft
voor een andere benadering, het contractenrecht
zou heel goed zelf belangenconflicten waarbij grond-
rechten in het geding zijn kunnen oplossen.9 De
vraag komt in dit verband op of het arbeidsovereen-
komstenrecht een aparte positie zou moeten inne-
men in het contractenrecht, vanwege de afhanke-
lijke positie van de werknemer ten opzichte van de
werkgever.

De hierboven geschetste discussie in het contrac-
tenrecht heeft te maken met de omstandigheid dat

8. Zie het commentaar van I.J. de Laat bij Hyatt-I, Bedrijfs-
juridische berichten 2008 nr. 5, pp. 17-21, noot E. Verhulp
bij Hyatt-I, NJ 2008, 334 en van dezelfde auteur “Identity-
Bound Employers and Limitations of Employees’ Funda-
mental Rights” in European Labour Law Journal, 2011, 2 (2),
pp. 166-172. W.L. Roozendaal is zelfs heel kritisch, zie
haar “Het grondrecht op snuiven, of de grenzen aan de
gezagsbevoegdheid”, in ArA 2008, nr. 1.

9. O.O. Cherednychenko, “Grondrechten en het contracten-
recht: een pleidooi voor constitutionalisering met mate”,
NTBR 2008, pp. 220-230.

grondrechten in principe tussen de overheid en de
burger (verticaal) werken en niet horizontaal, tus-
sen twee burgers of tussen werkgever en werkne-
mer. In de literatuur wordt onderscheid gemaakt
tussen directe werking, die de rechtstreekse toepas-
selijkheid van het grondrecht met inbegrip van de
beperkingsclausule in private verhoudingen betreft
en indirecte werking, die veel interpretatieruimte
aan de rechter zou geven die daarbij kan toetsen via
open normen in het privaatrecht.10 Wat horizontale
werking tussen private partijen betreft, wordt in Ne-
derland vaak de schaal van Boesjes aangehaald die
uit vijf stadia bestaat.11 Rechters mogen wetten niet
toetsen aan de Grondwet (art. 120 Gw), maar grond-
rechten kunnen via deze schaal wel doorwerken. Di-
recte werking in de zin van rechtstreekse toepas-
selijkheid inclusief beperkingsclausule betreft het
meest ingrijpende vijfde stadium uit deze schaal. Bij
indirecte werking zijn de andere vier stadia relevant.
Van ingrijpend naar minder ingrijpend zijn dat af-
wijking van het grondrecht door de rechter alleen op
‘zwaarwegende’ gronden (4); het grondrecht als een
zelfstandig door de rechter mee te wegen belang in
een gewone belangenafweging (3); het grondrecht als
een waarde die de rechter beïnvloedt bij de interpre-
tatie van privaatrechtelijke (arbeidsrechtelijke) open
normen (2) en, het minst ingrijpend, het grondrecht
als een instructienorm aan de overheid en de wetge-
ver (1). In al deze vijf schalen is er een vorm van bin-
ding. Het is de vraag of de uitkomst nu zo verschil-
lend is tussen een directe en een meer indirecte wer-
king van het grondrecht, het verschil zit met name in
de ruimte die de rechter heeft bij een belangenafwe-
ging, die is wat groter bij de laagste schalen. Chered-
nychenko prefereert een driedelig onderscheid tus-
sen directe horizontale werking, sterke en zwakke
indirecte horizontale werking van grondrechten in
het contractenrecht.12 Alleen bij de zwakke indi-
recte horizontale werking zou de autonomie van het
privaatrecht gegarandeerd zijn en zouden de open
normen in het contractenrecht niet beheerst maar
slechts beïnvloed worden door het constitutioneel
recht. Zij pleit voor het behoud van een zelfstan-
dige betekenis van deze open normen. Sterke indi-
recte horizontale werking in haar indeling vertoont
overeenkomsten met het derde stadium uit de schaal
van Boesjes en zwakke indirecte horizontale wer-
king met het tweede stadium uit deze schaal, er daar-
bij vanuit gaande dat de open normen een zelfstan-
dige betekenis kunnen behouden naast de waarden
die het grondrecht tot uiting wil brengen.

10. Zie de conclusie van de PG bij Hyatt II punt 2.17 met lite-
ratuurverwijzingen.

11. Zie J. Boesjes, “De horizontale werking van grondrech-
ten”, NJB 1973, p. 911, de vijf schalen zijn vrijwel gelijklui-
dend overgenomen door de regering bij de voorbereiding
van de Grondwetsherziening van 1983. Zie ook E. Ver-
hulp, Grondrechten in het arbeidsrecht, reeks Vereniging
voor Arbeidsrecht, nr. 28, Deventer, 1999, p. 17.

12. O.O. Cherednychenko, “Grondrechten en het contracten-
recht: een pleidooi voor constitutionalisering met mate”,
NTBR 2008, pp. 220-230.
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3. De zaken Hyatt-I en Hyatt-II en het on-
derscheid tussen directe en indirecte
toetsing aan grondrechten

Beide zaken betreffen een hotel op Aruba, dat als
werkgever een zerotolerance beleid hanteert ten op-
zichte van drugs en alcohol. In Hyatt-I uit 2007 gaat
het om een serveerster, die weigert een rehabilitatie-
programma te volgen na een tijdens of naar afloop
van haar werktijd afgenomen urinemonster waar-
bij drugsgebruik in privé-tijd wordt geconstateerd.
Ze had enkele documenten ondertekend waarmee
ze verklaarde dat ze bekend was met het zerotole-
rance beleid en de mogelijke gevolgen van overtre-
ding hiervan voor haar arbeidsovereenkomst. De
weigering het volgens haar ‘stigmatiserende’ rehabi-
litatieprogramma te volgen leidt tot een ontslag op
staande voet. De werkneemster acht het antidrugs-
beleid van de werkgever een inbreuk op haar per-
soonlijke levenssfeer, een fundamenteel recht ver-
meld in art. 8 EVRM. De werkgever zou volgens
werkneemster ook hebben kunnen volstaan met een
waarschuwing en het zou niet duidelijk geweest zijn
dat een overtreding onmiddellijk zou leiden tot ont-
slag op staande voet. De werkgever, het hotel, wijst
op de bescherming van het imago op een eiland waar
drugshandel sterk aanwezig is. Volgens de werk-
neemster is dit een inbreuk op haar persoonlijke
levenssfeer, omdat niet aangetoond is dat het ge-
bruik van drugs consequenties zou hebben gehad
voor haar functioneren als serveerster op de werk-
plek.

Hyatt-II betreft een casinodealer die na een positieve
test in juni 2015 van zijn urinemonster op canna-
bis en cocaïne wel een rehabilitatieprocedure had
doorlopen. In september van datzelfde jaar wordt
hij opnieuw positief getest, dit keer voor alcohol. Na
het drinken van tenminste zes rum-cola’s in febru-
ari 2016 weigert hij een alcoholtest en wordt hij op
staande voet ontslagen. In deze zaak zijn de grond-
rechten genoemd in art. I.3 en I.16, lid 1 van de Staats-
regeling van Aruba (Streg) aan de orde. Ook deze
werknemer was bekend met het zerotolerance beleid
van zijn werkgever via het aan hem overhandigde
personeelshandboek. Na toegegeven te hebben dat
hij een keer de urine van zijn zwager had ingeleverd
in plaats van die van hemzelf wordt de werknemer
gewaarschuwd. Hij ondertekent een brief waarin
voorwaarden zijn vermeld voor de voortduring van
zijn arbeidsovereenkomst. Opnieuw was hij daar-
mee uitdrukkelijk gewaarschuwd voor het gebeuren
in februari 2016.

In de eerste Hyatt-zaak lijkt het vooral te gaan om
de toetsing aan de inbreuk op de persoonlijke le-
venssfeer en in de tweede meer recente zaak of er
in Aruba een wettelijke grondslag nodig is om te be-
werkstelligen dat werknemers het uitoefenen van
grondrechten contractueel kunnen beperken. Zowel
in de conclusie als in de uitspraak van de Hoge Raad
zelf in Hyatt-I, is mijn indruk dat een doorslagge-
vende factor in de uitkomst van de zaak is geweest
de weigering van de werkneemster om mee te doen
aan de rehabilitatie in een drugskliniek. Er was voor

haar nog een mogelijkheid aanwezig om haar baan
te kunnen behouden. Op de klacht van werkneem-
ster dat opname in de kliniek stigmatiserend zou
werken wordt als van feitelijke aard niet verder in-
gegaan, hoewel dit voor haar wellicht essentieel is
geweest om het grondrecht in te roepen. Aan de fac-
tor dat op Aruba ‘algemeen bekend’ is dat sporen van
drugsgebruik nog 72 uur in het lichaam achterblij-
ven wordt gewicht toegekend. Dat moet je dus we-
ten als je in privétijd drugs gebruikt. De Arubaanse
context weegt sterk: in punt 4.27 van de conclusie bij
Hyatt-I wordt door de AG zelfs expliciet gesteld dat
de proportionaliteit van de maatregel beter op Aruba
beoordeeld kan worden. De werkgever wijst op het
representatieve karakter van de functie als serveer-
ster en het gevaar dat verslaafde personeelsleden be-
trokken kunnen raken bij drugshandel op Aruba. In
de belangenafweging wordt een toetsingsschema ge-
hanteerd, waarom blijkt dat er getoetst wordt aan
een grondrecht. Het legitieme doel en de geschikt-
heid om dit doel te bereiken met de testen werd door
het Gemeenschappelijk Hof op de Antillen aangeno-
men en in cassatie niet bestreden. Het belang van de
werkgever weegt uiteindelijk zwaarder.
In de Hyatt-II zaak is de vraag of een wettelijke ba-
sis nodig is voor de beperkingen van het grondrecht
aan de orde. De uitdrukkelijke verbintenis die de
werknemer heeft gesloten wordt hier gewogen te-
genover het grondrecht. De Hoge Raad overweegt ex-
pliciet dat ‘met voldoende scherpte’ de grondrechten
van werknemer contractueel zijn beperkt. Het BW
waarin het overeenkomstenrecht geregeld is, is blijk-
baar ook een wettelijke grondslag die beperking van
grondrechten kan rechtvaardigen.13 Sterker nog,
contractsvrijheid kan als zodanig niet alleen als een
belangrijk beginsel van contractenrecht worden ge-
zien maar ook als een fundamenteel recht.14 We
zien in Nederlandse uitspraken vaker dat grondrech-
ten worden afgewogen tegen de contractsvrijheid,
het grondrecht wordt op gelijke hoogte gewogen als
de contractsvrijheid.15 Dit is een tamelijk recente
ontwikkeling, omdat in het verleden het contrac-
tenrecht als immuun voor grondrechten werd ge-
zien; constitutioneel recht is publiekrecht en con-
tractenrecht is privaatrecht.16 De Hoge Raad wijst
er in punt 3.3 van de Hyatt-II beschikking op dat
grondrechten op zich wel kunnen doorwerken in de

13. In de Aidstest II zaak oordeelt de HR dat ook de bepaling
waarin de onrechtmatige daad geregeld is in het BW (art.
6:162 BW) zo een wettelijke grondslag kan zijn, HR 12 de-
cember 2003, NJ 2004, 117.

14. Art. 16 EU Handvest waarin de vrijheid van ondernemen
is vermeld kent ook als onderdeel de contractsvrijheid.
Dit blijkt uit jurisprudentie van het Hof van Justitie zoals
de zaak Alemo-Herron, HvJ EU 18 juli 2013, C-426/11.

15. Zie bijvoorbeeld Asser/Hartkamp & Sieburgh, 6-III,
2018/60, O.O. Cherednychenko, “Grondrechten en het
contractenrecht: een pleidooi voor constitutionalisering
met mate”, NTBR 2008, p. 220-230 en N. Van Leuven,
Contracten en mensenrechten. Een mensenrechtelijke lezing
van het contractenrecht. Antwerpen, Oxford, Intersentia,
2009.

16. Zie de genoemde publicatie van Cherednyenko.
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rechtsverhoudingen tussen burgers en het Gemeen-
schappelijk Hof op de Antillen zou dit hebben on-
derkend. Maar ‘in beginsel’, aldus de HR, kunnen
partijen de uitoefening van grondrechten contractu-
eel beperken. Dit ‘in beginsel’ zou kunnen verwijzen
naar punt 2.24 van de conclusie van de PG in Hyatt
II waarin verwezen wordt naar een opmerking in de
literatuur dat grondrechten niet volledig ‘weggecon-
tracteerd’ kunnen worden. Dat lijkt mijns inziens in
beide Hyatt zaken niet te zijn gebeurd, het gaat om
een geringe beperking van de uitoefening van de be-
trokken grondrechten, maar de consequenties voor
de betrokken twee werknemers voor het niet houden
aan de afspraken is nogal zwaar, ontslag op staande
voet.

In Hyatt I gaat het naar mijn mening meer om het
derde dan het tweede stadium uit de schaal van Boes-
jes. De open normen in het privaatrecht, stadium
2 uit de schaal, keren hier niet terug. Het gaat bo-
vendien niet alleen maar om een grondrecht in de
zin van een instructienorm aan de wetgever en het
begrip ‘zwaarwegend’ karakter van het grondrecht
komt niet terug in de rechtspraak. Het gaat hier
wel degelijk om een echte afweging tussen de be-
langen van werkgever en werknemer. Het grond-
recht wordt meegenomen in een gewone belangen-
afweging, dit is te zien als een toepassing van num-
mer 3 op de ‘schaal van Boesjes’.17 Hyatt-II, daaren-
tegen waar de wettelijke grondslag van de beperking
speelt, is, blijkens punt 2.25 van de conclusie van de
PG, een toepassing van stadium 2 uit de schaal van
Boesjes: het grondrecht wordt indirect meegenomen
‘via het privaatrecht’. Uit de door de PG aangehaalde
arresten is ook het Aidstest II arrest waarbij een me-
dische behandelingsovereenkomst centraal stond en
het beperken van grondrechten mogelijk werd ge-
acht via art. 6: 162 BW.18 Het arbeidsrecht lijkt in
dit opzicht geen status aparte te hebben in het con-
tractenrecht.

In de Hyatt I-zaak is door de AG in de punten 3.3
en 3.5 van zijn conclusie specifiek gewezen op best
practices met betrekking tot testen in het kader van
de arbeidsovereenkomst in documenten van de IAO
en de Europese Commissie. Voor wat betreft de IAO
gaat het in het bijzonder om de Guiding Principles on
drug and alcohol testing in the work place en voor de
Commissie om een consultatiedocument over alge-
mene en individuele testen. In het document van de
Commissie staat dat algemene testen alleen zouden
mogen bij bijzondere veiligheidsgevoelige banen en
individuele testen alleen bij aanwezigheid van een
redelijk vermoeden van gebruik en bij een aanzien-
lijke dreiging voor de veiligheid van medewerkne-
mers en het publiek. In het IAO-document wordt
daarentegen vooral gewezen op preventiebeleid van
de werkgever en de rol van de sociale partners bij het

17. J. Boesjes, “De horizontale werking van grondrechten”,
NJB, p. 911.

18. HR 12 december 2003, ECLI:NL:HR:2003:AL8442, NJ
2004/117.

vaststellen van de regels op de werkplek met betrek-
king tot het afnemen van drugs- en alcoholtests. In
beide documenten worden tamelijk gedetailleerde
normen gegeven over de toelaatbaarheid van derge-
lijke testen op de werkplek, maar ik heb niet de in-
druk dat deze niet bindende aanbevelingen een zeer
grote rol van betekenis hebben gespeeld in de con-
clusie.19 Nu deze practices zo duidelijk worden aan-
gehaald zou dit eigenlijk wel zo behoren te zijn.

Op de zaken Hyatt I en II is behoorlijk wat kritiek ge-
komen vanuit arbeidsrechtelijke hoek. Hoewel tes-
ten op het werk in principe toelaatbaar worden ge-
acht zouden de grondrechten van de werknemers
over het algemeen te weinig beschermd worden.20

Volgens de Laat valt de belangenafweging in Hyatt
I uit in de verkeerde richting: het gaat om een ser-
veerster en er zou niet duidelijk aangetoond zijn
dat het gebruik van verdovende middelen gevolgen
heeft gehad voor haar arbeidsprestatie. Ook zou de
schade voor de werkgever niet groot zijn en waren
er geen eerdere klachten bekend over het functione-
ren van de werkneemster.21 In Hyatt II is er wel eer-
der verdacht gedrag bij de werknemer bekend, zoals
de urine van iemand anders inleveren. Het zerotole-
rance beleid van de werkgever moet in zo een situ-
atie wel een grote rol spelen. Dat deze Hyatt-zaken
uniek zijn en zich zouden beperken tot de situatie
op Aruba is niet het geval. In oktober 2015 heeft
de HR ook in een Nederlandse zaak een arrest van
een Gerechtshof overeind gehouden waarbij art. 8
EVRM en art. 11 Gw aan de orde zijn. Een brand-
wacht weigert een bloedtest die volgens de werkge-
ver nodig is mede omdat een belangrijke opdrachtge-
ver, BP, dit zou eisen. Volgens het Hof is geen minder
verdergaand middel zoals een urinetest mogelijk in
dit geval. De AG Vlas acht het louter inroepen van
het grondrecht door de werknemer onvoldoende en
deze zal zijn belangen concreter dienen weer te ge-
ven. De HR is hier zeer kort, er is geen rechtsvraag
aan de orde en de rechtseenheid of rechtsontwikke-
ling zijn daarom niet aan de orde.22 De ‘Hyatt-leer’ is
dus niet beperkt tot Aruba.23 De werknemer doet er
in ieder geval goed aan het grondrecht niet slechts in
te roepen maar ook zijn of haar belang bij de uitoefe-
ning van het grondrecht in concrete gevallen met re-
denen te duiden, zodanig dat dit belang goed meege-
wogen kan worden. Een probleem kan zijn dat deze
redenen doorgaans een feitelijk karakter hebben en
daardoor niet in cassatie aan de orde kunnen komen.

19. Dit is wel het geval met een ander document van de IAO
betreffende testen in de scheepvaartsector in een arrest
van het EVRM, Madsen, zie hieronder.

20. Zie bijvoorbeeld Verhulp bij zijn noot bij Hyatt I, in NJ
2008/334.

21. I.J. De Laat, “Drugsgebruik en Privacy (HR 14 september
2007, R06/022HR, JAR 2007/250)”, Bedrijfsjuridische be-
richten 2008, 5, pp. 17-21.

22. ECLI:NL:HR:2015:3193.
23. Zie ook twee Nederlandse uitspraken van lagere

rechters: Rechtbank Rotterdam 30 maart 2016,
ECLI:NL:RBROT:2016 en Hof Den Haag 17 januari
2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3.
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Dit is bijvoorbeeld het geval met het stigmatiserings-
argument van behandeling in een kliniek speciaal
voor vrouwen dat de werkneemster in Hyatt-I naar
voren bracht. Het is daarom verstandig bij de verde-
diging van het belang van de werknemer aan te ha-
ken bij het proportionaliteitsbeginsel.

4. Toetsing aan grondrechten tussen
werkgever en werknemer door enkele
internationale rechterlijke instanties

Het ondergeschiktheidsargument en de gezagsver-
houding tussen werkgever en werknemer komt niet
terug in het kader van de grondrechtentoetsing, ook
niet indirect, in de hiervoor genoemde jurispruden-
tie in Nederland. Laten we eens kijken hoe het Eu-
ropese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM)
en het Hof van Justitie van de EU (HvJEU) hier mee
omgaan in het kader van de arbeidsovereenkomst.
In de Europeesrechtelijke literatuur wordt bij hori-
zontale werking ook een tweedeling gemaakt. Wal-
kila maakt in haar proefschrift over de horizontale
werking van de grondrechten uit het EU-Handvest
van de grondrechten een onderscheid tussen direct
horizontaal effect, waarbij direct uit het grondrecht
een subjectief recht voor een individu wordt geves-
tigd, en indirect horizontaal effect waarbij vrijheid
wordt gelaten aan de rechter en diens rol dus gro-
ter wordt bij de toepassing van grondrechten.24 Wal-
kila wijdt interessante beschouwingen aan de ach-
tergrond van direct horizontaal effect, hierbij zou
het beperken van machtsmisbruik van partijen een
doel kunnen zijn.25 Deze visie is interessant in de
asymmetrische gezagsverhouding tussen werkgever
en werknemer. Bij de bespreking van indirect hori-
zontaal effect noemt Walkila visies in de literatuur
die de autonomie van het privaatrecht benadrukken
met eigen oordelen over wat als redelijk en billijk
kan worden gezien.26 In grote lijn ga ik hierin mee:
het privaatrecht en in het bijzonder het contrac-
tenrecht is een ontwikkeld onderdeel van het recht
waar verschillende belangen goed kunnen worden
gewogen. Toch dienen ook hier bepaalde grenzen
in acht te worden genomen wat de uitoefening van
grondrechten betreft. Een zo een grens zou kunnen
zijn dat een grondrecht moet worden gekwalificeerd
als een ‘zwaarwegend’ belang. Omdat grondrech-
ten niet altijd absoluut zijn gesteld zou wat mij be-
treft het ‘zwaarwegende’ belang van een grondrecht
niet in alle gevallen automatisch hoeven te prevale-
ren boven een duidelijk belang van een werkgever.
Een zwaarwegend belang van het grondrecht, mits
voldoende geconcretiseerd, zou in privaatrechtelijke
verhoudingen verondersteld moeten worden, en in
dat geval is de kwaliteit van de motivering door een
rechterlijke instantie bij de weging van groot belang.

24. Sonya Walkila, Horizontal Effect of Fundamental Rights in
EU Law, Groningen, Europa Law Publishing, 2015, p. 166.

25. Walkila, p. 166.
26. Walkila, p. 166. Indirecte werking is er dus slechts via

een interpretatie door de rechter.

Het EHRM hecht veel belang aan een goede motive-
ring van een rechterlijke beslissing.

EHRM

In Hyatt-I en op de achtergrond ook in Hyatt-II speelt
art. 8 EVRM een rol van betekenis: in het eerste lid
van deze bepaling is het recht op respect voor privé
leven, familie- en gezinsleven, respect voor de wo-
ning en de correspondentie geregeld.27 Een opzien-
barende zaak van het EHRM betreffende de uitleg
van artikel 8 in het kader van een arbeidsverhouding
is Bărbulescu uit 2016 en 2017, waarbij een werkne-
mer ontslagen werd omdat hij vanaf zijn werkcom-
puter privé mails verstuurde o.a. naar zijn vriendin.
De betrokken werknemer had twee keer een docu-
ment ondertekend waarin de interne bedrijfsregels
van de werkgever vermeld waren met een duidelijk
verbod op gebruik van de computer op de werkplek
voor privé redenen. Roemeense rechters en de vierde
kamer van het Hof uit Straatsburg, die in januari
2016 uitspraak deed, vonden de in Roemenië gebe-
zigde belangenafweging voldoende. De grote kamer
van het EHRM was het daar in meerderheid niet mee
eens.28 Er komt nogal wat kijken bij de afweging van
belangen tussen de grondrechten van een werkne-
mer en die van diens werkgever. De in art. 8, lid 1
vermelde positieve verplichtingen (van de staat) be-
staan er vooral in dat een behoorlijk aantal aspecten
bij langs moeten worden gelopen: zo zou de werkge-
ver de werknemer niet van te voren ingelicht hebben
over de reikwijdte en aard van de controle van het
email gebruik op het werk; zo zou niet duidelijk ge-
worden zijn of de mate van inbreuk in het privé leven
van de werknemer acceptabel was, of de argumen-
ten die de werkgever naar voren bracht gerechtvaar-
digd konden worden door een legitieme reden en of
de werkgever met een minder ingrijpend middel had
kunnen volstaan. Bovendien zou het tijdstip waarop
de werkgever de privé mails raadpleegde niet geve-
rifieerd zijn. Een minderheid van de rechters in het
EHRM gaf in een dissenting opinion aan dat de mo-
gelijkheden om op te komen tegen inbreuk van art.
8 EVRM in Roemenië voldoende waren. Uit dit ar-
rest blijkt dat het bij de toetsing aan artikel 8 EVRM
verstandig is uitdrukkelijk zo veel mogelijk elemen-
ten in de zaak bij langs te gaan bij de motivering van
rechterlijke uitspraken.29

Er zijn in Straatsburg ook twee arresten gewezen
waarin alcohol- en drugstesten expliciet aan de orde

27. In het tweede lid is de beperkingsclausule vermeld: “geen
inmenging van enig openbaar gezag is toegestaan in de
uitoefening van dit recht, dan voor zover bij de wet is
voorzien en in een democratische samenleving noodza-
kelijk is in het belang van de nationale veiligheid de open-
bare veiligheid of het economisch welzijn van het land,
het voorkomen van wanordelijkheden en strafbare fei-
ten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden
of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van
anderen”.

28. Bărbulescu versus Romania [2017] ECHR 742.
29. Overigens speelt ook in de genoemde Urgenda-zaak van

de HR art. 8 EVRM naast art. 2 EVRM (recht op leven)
een belangrijke rol.
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waren. In de zaken Madsen uit 2002 en Wretlund
uit 2004 werden de af te nemen testen geregeld in
een cao, zoals dat in sommige Scandinavische lan-
den gebruikelijk is. De verplichte testen zijn vol-
gens het EHRM niet in strijd met het EVRM omdat
zij nodig kunnen zijn in een democratische samenle-
ving ter bescherming van rechten en vrijheden van
anderen en ter bescherming van de openbare vei-
ligheid. Madsen betrof een werknemer die verant-
woordelijk was voor de veiligheid op een veerboot
en Wretlund een schoonmaker op een kerncentrale.
In Madsen acht het EHRM goede informatie vooraf
aan de werknemers betreffende de aard en frequen-
tie van de af te nemen tests van belang en ook of
alle werknemers van de betrokken werkgever hierbij
betrokken worden. In de beide Hyatt-zaken is naar
mijn mening overigens aan deze eisen voldaan. Rui-
zeveld merkt op dat het EHRM in tegenstelling tot
de Nederlandse rechters in Hyatt II niet alleen toetst
aan legitiem doel, proportionaliteit en subsidiariteit
maar ook aan de noodzaak van een wettelijke basis
om grondrechten in te perken.30 Maar hierboven is
al aan de orde gekomen dat volgens de HR het pri-
vaatrecht zelf die wettelijke basis verschaft. Expli-
ciet toetsen aan art. 8, lid 2 EVRM zou bovendien
lijken te impliceren dat er toch sprake is van een di-
recte werking in horizontale relaties, wat in Hyatt
nu juist ontkend wordt. Sychenko en Chernyaeva
merken op dat toetsing aan art. 8, lid 2 slechts open
zou staan in het geval van werknemers in dienst van
de overheid en private werknemers zouden het moe-
ten doen met een toetsing aan de positieve verplich-
tingen voor de staat genoemd in het eerste lid van
art. 8 EVRM.31 Zij wijzen overigens wel op de nood-
zaak van grenzen ter bescherming van het grond-
recht op privacy, mede in het licht van de afhan-
kelijkheid van de werknemer.32 Otto benadrukt in
dit verband het continue karakter van de arbeidsver-
houding waardoor waarborgen voor de uitoefening
van grondrechten nodig zijn. Te veel vrijheid voor in-
dividuen om hun ‘identiteiten’ te regelen in overeen-
komsten zou volgens haar onwenselijk zijn.33 Het
stellen van uitdrukkelijke grenzen wordt dus aanbe-
volen en dit is mijns inziens eerst en vooral een taak
van de wetgever. Ook de al aangehaalde argumen-
ten van Walkila zijn hier van belang: machtsmis-
bruik van de werknemer in de relatie met de werk-
gever moet kunnen worden bestreden. Hier moet
men kunnen vertrouwen op de autonomie van het
privaatrecht met eigen uitgewerkte criteria van re-
delijkheid en billijkheid, openbare orde en goede ze-
den e.d., en hierbij is een goede motivering van rech-
terlijke uitspraken nodig.

30. M.D. Ruizeveld, “Een wettelijke basis voor alcohol- en
drugstest op het werk” noot naar aanleiding van Hyatt
II HR 22 november 2019, TRA 2020/25.

31. E. Sychenko en D. Chernyaeva, “The Impact of the ECHR
on Employee’s Privacy Protection”, in: Italian Labour
Law, e-journal, 2019, issue 2, volume 12, p. 174.

32. E. Sychenko en D. Chernyaeva, p. 173.
33. M. Otto, “The Right to Privacy in Employment: In Search

of the European Model of protection”, in: European La-
bour Law Journal, 2015, p. 345.

HvJ EU

Het Europese Hof van Justitie besteedt nogal wat
aandacht aan het argument van de zwakkere posi-
tie van de werknemer, vooral de werknemer zon-
der vast dienstverband, in zijn jurisprudentie over
grondrechten in het EU-Handvest. Een belangrijk
voorbeeld zijn de arresten van 6 november 2018 be-
treffende het recht op betaalde vakantiedagen als al-
gemeen rechtsbeginsel van de Unie. Wat hier mee-
speelt is dat uitbetaling van vakantiedagen juist een
recht is dat in de verhouding tussen werkgever en
werknemer geconcretiseerd kan en moet worden.
Uiteraard is er het belangrijke onderscheid tussen
private en publieke werkgevers, de laatste zijn direc-
ter gebonden omdat de EU-verdragen en richtlijnen
gericht zijn op de lidstaten. Voorbeelden van de laat-
ste zijn het bondsland Berlijn (partij in C-619/16) en
de gemeente Wuppertal (partij in C-569/16), een voor-
beeld van de eerste het Max Planck Instituut (zaak C-
684/16) en Willmeroth (zaak C-570/16).34 De motive-
ring door het HvJ EU is in de eerstgenoemde catego-
rie aanmerkelijk korter dan die waarbij het private
werkgevers betreft. De afhankelijke positie van de
werknemer wordt echter bij beide categorieën werk-
gevers meegewogen. Het recht op betaalde vakan-
tiedagen is een ‘algemeen rechtsbeginsel’ dat het EU
Hof van Justitie gebruikt om belangrijke grondrech-
ten aan te wijzen, die tegelijkertijd voldoende con-
creet zijn om ook toegepast te kunnen worden in ho-
rizontaal verband. Het Hof volgt zijn AG die stelt
dat bepalingen van primair EU-recht weliswaar in de
eerste plaats tot de lidstaten zijn gericht, maar dat
dit niet betekent dat toepassing van deze bepalingen
in de betrekkingen tussen particulieren uitgesloten
is. Het moge duidelijk zijn dat deze interpretatie be-
perkt is tot rechten die duidelijk en concreet genoeg
zijn om rechtstreeks te kunnen werken. De afhanke-
lijke positie van de werknemer wordt hier expliciet
meegewogen in de rechtsvinding van het HvJEU. Dit
is echter niet altijd het geval.35

Hoe zit het met het recht op gezinsleven en het recht
op lichamelijke integriteit? Het lastige van grond-
rechten in het algemeen is dat deze categorie inmid-
dels al vrij omvangrijk is en uit tal van verschillende
soorten rechten bestaat. Sommige zijn meer abso-
luut geformuleerd dan andere. Het Hof van Justitie
van de EU merkt in het arrest AGET Iraklis op dat
sommige grondrechten sterk geclausuleerd zijn, dit
is bijvoorbeeld het geval met art. 16 Handvest waarin

34. Max-Planck Gesellschaft tegen Tetsuji Shimizu, ECLI:EU:C:
2018:874, Kreuziger tegen Land Berlin, ECLI:EU:C:2018:872
en Stadt Wuppertal tegen Bauer en Broßonn, ECLI:EU:C:
2018:871.

35. Er is bij de toetsing aan grondrechten ook ruimte voor
de werkgever om eigen regels te kunnen stellen. De spe-
cifieke aard van de arbeidsovereenkomst wordt in de li-
teratuur wel eens aangehaald om de uitkomst in de zaak
Achbita (C-157/15) te verklaren, het hoofddoekjesverbod
van een werkneemster zou slechts neerkomen op indi-
recte discriminatie op grond van religie en niet op een di-
recte en dit zou te maken hebben met het expliciete neu-
traliteitsbeleid van de betrokken werkgever.
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de vrijheid van ondernemerschap is geregeld. Alleen
indien dit grondrecht absoluut onmogelijk wordt ge-
maakt kan een ondernemer dit succesvol inroepen,
in die zin is er sprake van een afwerend recht.36 Om
dit toe te passen op de Nederlandse Hyatt zaken: het
gezinsleven en de privacy worden hier niet absoluut
onmogelijk gemaakt. De uitoefening wordt alleen
wat ingeperkt.

Het is onmiskenbaar dat toetsing aan grondrech-
ten, zeker in horizontale verhoudingen, ook afhangt
van de mate waarin die grondrechten geoperationa-
liseerd zijn. Sommige grondrechten zijn geformu-
leerd in de vorm van brede principes en andere in
de vorm van concrete rechten. Het recht op een aan-
tal dagen betaalde vakantie is veel gemakkelijker te
operationaliseren dan bijvoorbeeld het recht op een
gezinsleven of het recht op privacy. De conclusie
van de AG bij het EU Hof Villalón in de zaak AMS
gaat in op dit onderscheid tussen rechten die situ-
atie van individuen zou betreffen en principes die
individuele situaties niet zouden definiëren.37 Wal-
kila gaat verder door op dit onderscheid.38 Maar im-
pliceert dit onderscheid dat directe horizontale wer-
king bij ‘principes’ lastiger is dan bij ‘rechten’? Zij is
dit wel van mening. Grondrechten in de vorm van
principes zouden geen subjectieve rechten kunnen
vestigen voor individuen en kunnen daarom slechts
gebruikt worden als hulpmiddelen bij interpretatie-
doeleinden.39 Walkila noemt veel voorbeelden van
grondrechten als rechten, hieronder vallen art. 28
Handvest dat over het recht op collectief onderhan-
delen gaat maar ook het verbod van slavernij (art. 5,
lid 1 Handvest). Voorbeelden van grondrechten als
principes acht zij art. 37 Handvest (milieubescher-
ming) en art. 38 Handvest (consumentenbescher-
ming), deze bredere grondrechten zouden eerst ge-
concretiseerd moeten worden door EU- en/of natio-
nale wetgeving.40 De grondrechten uit het Handvest
die voor deze bijdrage van belang zijn staan in art.
3 (het recht op lichamelijke integriteit) en art. 7 (het
recht op privéleven). Deze grondrechten lijken mij
meer absoluut van aard aangezien deze in de eerste
twee hoofdstukken van het Handvest staan vermeld,
te weten in titel I (Waardigheid) en titel II (vrijheden),
bovendien zijn er geen mogelijke beperkingen ver-
meld. Art. 7 is slechts zijdelings aan de orde geko-
men in de jurisprudentie van het Hof in het arrest
Promusicae, waarbij het Hof oordeelt dat de inhoud
van deze bepaling vrijwel gelijk is aan art. 8 EVRM.41

36. AGET Iraklis, C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, het argument
van het niet onmogelijk maken van het grondrecht lijkt
op de aangehaalde opmerking van de PG in diens con-
clusie bij Hyatt-II dat een grondrecht niet ‘weggecontrac-
teerd’ mag worden.

37. HvJ EU 18 juli 2013, C-426/11. ECLI:EU:C:2013:521.
38. Sonya Walkila, Horizontal Effect of Fundamental Rights in

EU Law, p. 184 en 185.
39. Walkila, p. 181.
40. Walkila, p. 182.
41. Promusicae, zaak C-275/06. Deze zaak betrof in het bij-

zonder de bescherming van persoonsgegevens.

5. Conclusie

Hoewel de zerotolerance bedrijfspolitiek van Hyatt
op Aruba helder is blijft er enig onbehagen over de
nogal indirecte toetsing aan de grondrechten met be-
trekking tot privacy en bescherming van de licha-
melijke integriteit in het kader van de arbeidsover-
eenkomst bestaan. Er is een horizontale werking
van grondrechten in de relatie tussen werkgever en
werknemer maar wel een indirecte en hierbij speelt
het privaatrecht een grote rol. Het arbeidsrecht lijkt
hier niet anders behandeld te worden dan andere
onderdelen van het overeenkomstenrecht. Grond-
rechten kunnen zeker worden ingeroepen bij de uit-
oefening van de arbeidsovereenkomst, maar het is
verstandig daarbij te concretiseren waar precies het
belang van de werknemer bij dit inroepen ligt, zo-
dat dit optimaal kan worden meegewogen in een
geschil met betrekking tot de arbeidsovereenkomst.
In Hyatt-I werd door de serveerster het argument
van de stigmatiserende werking van een afkickkli-
niek genoemd. Dit lijkt vanuit het oogpunt van deze
werkneemster een belangrijke reden om het grond-
recht in te roepen. Maar als van feitelijke aard is hier
in cassatie door de HR niet verder op ingegaan. In
Hyatt-II was er sprake van meerdere acties van werk-
nemer tegen het beleid van werkgever en dan houdt
het een keer op in een zerotolerance omgeving.

Terwijl rechtstreeks werkend Europees en interna-
tionaal recht autonoom doorwerkt en rechtstreeks
toepasselijk is in de Nederlandse rechtsorde via art.
93 en 94 Gw,42 dient de Nederlandse rechter buiten
deze gevallen bij gebreke aan een wettelijke rege-
ling wat betreft testen op het werk zelf de belangen
van werkgever en werknemer af te wegen waarin de
uitoefening van het grondrecht (en niet het grond-
recht zelf) van de werknemer wordt meegewogen.
De mate van doorwerking kan hiermee van geval tot
geval wisselen en stadium 2 en 3 uit de hierboven
genoemde schaal van Boesjes spelen hierbij meestal
een rol. Of het grondrecht wordt zelfstandig gewo-
gen, of het werkt door via normen in het privaat-
recht. Het grondrecht mag in ieder geval niet hele-
maal weg gecontracteerd worden, maar dat zegt wei-
nig over waar nou precies de grens ligt. Die wisselt
blijkbaar van geval tot geval en dat is inherent in ca-
suïstiek.

Staatsecretaris van Ark is begin 2020 van plan
geweest om ten minste voor zogenaamde Brzo-
bedrijven, bedrijven met risico’s voor zware onge-
vallen, ADM-testen met betrekking tot gebruik van

42. Het schijnt dat art. 93 en 94 Gw een rol hebben gespeeld
in de ontwikkelingen die leidden tot het oude arrest Van
Gend en Loos uit de eerste helft van de jaren 60 waar het
leerstuk van de rechtstreekse werking is ontwikkeld. Zie
A. Vauchez, “The transnational politics of judicialization.
Van Gend en Loos and the making of EU polity”, in: Eu-
ropean Law Journal, vol. 16, no. 1, 2010, pp. 1-28, op pag.
10. Hierbij wordt verwezen naar de Nederlandse grond-
wetherziening van 1956. Zie ook noot 58 op pag, 14 waar
wordt gesproken van een ‘Dutch theory’ met betrekking
tot art. 93 en 94 Gw.
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alcohol, drugs en medicaties, wettelijk te gaan rege-
len. Hierbij worden de chemische sector en bepaalde
cruciale functies in verband met de veiligheid in het
bijzonder genoemd.43 Tot een wettelijke regeling is
het echter nog niet gekomen. Rechters zouden meer
het zwaarwegende karakter van grondrechten mee
dienen te wegen in privaatrechtelijke conflicten.
Dit betekent overigens niet dat het belang van de
werknemer in alle gevallen voorrang moet hebben.
En ook niet dat de werknemer in relatie tot de werk-
gever altijd in een zwakkere positie verkeert zodat
deze nooit duidelijke afspraken zou kunnen maken
in het kader van de uitoefening van de arbeidsover-
eenkomst. Het betekent wel dat grondrechten wat
zwaarder in de privaatrechtelijke belangenafweging
terug zouden kunnen komen en beperkingen goed
gemotiveerd behoren te worden. Hiervoor moet
het grondrecht niet louter worden ingeroepen door
de werknemer maar moet zijn belang zo concreet
mogelijk worden gemaakt. De criteria van proporti-
onaliteit en vooral subsidiariteit eisen een zo ‘licht
mogelijke’ ingreep in het grondrecht. Een ontslag
op staande voet is een behoorlijk zware consequen-
tie. Indien de betrokken werknemer meerdere
keren duidelijk en ondubbelzinnig is geïnformeerd
over deze gevolgen, is dat te billijken. In Hyatt-II
is dat mijns inziens het geval, in Hyatt-I had zelfs
de AG enige sympathie voor de argumentatie van
de werkneemster maar is de situatie op Aruba van
doorslaggevende betekenis geweest en konden fei-
telijke overwegingen in cassatie niet meer bekeken
worden. In Nederland heeft de gezagsverhouding en
de ondergeschikte positie van de werknemer voor-
alsnog geen rol van betekenis in de rechtsvinding.
In de jurisprudentie van het Hof in Straatsburg en
het Hof in Luxemburg wordt dit element soms wel
uitdrukkelijk meegewogen.

43. Brief staatssecretaris van Ark aan de Tweede Kamer, 16
januari 2020.
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