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Dankzij een van de leden is AWVN in de gelegenheid gesteld 
om op 1 oktober het jaarcongres te organiseren op een unieke 
locatie: Koninklijk Theater Carré aan de Amstel in Amsterdam. 
Een locatie die normaliter niet beschikbaar is voor congressen.
Het congres, met als dagvoorzitter Kysia Hekster (journalist, 
verslaggever NOS), start om 15.00 uur (ontvangst vanaf 14.00 
uur) en is alleen toegankelijk voor leden en genodigden.
Wie en wat kunt u op 1 oktober verwachten?
•  Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, geeft 

haar visie op de toekomst van de wereld van werk.
•  Bas Haring, volksfilosoof, columnist, kinderboekenschrijver, 

televisiemaker en auteur van boeken als Waarom cola duur-
der is dan melk, werpt vanuit filosofisch perspectief – op zijn 
bekende wijze – z’n licht op de toekomst van werk. Wat is werk 
waard in tijden van robotisering en digitalisering? Waarom 
werken we eigenlijk? Is werken wel goed voor ons? 

•  Robert Went, werkzaam als onderzoeker voor de Wetenschap-
pelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en auteur van 
verscheidene boeken over economie en arbeidsmarkt, schetst 
de belangrijkste uitdagingen op het gebied van werk. Hij put 
daarbij uit verschillende studies van de WRR: Voor de zeker-
heid, De robot de baas en Naar een lerende economie.

•  Harry van de Kraats, algemeen directeur AWVN, doet verslag 
van de besprekingen in het brede AWVN-netwerk en presen-
teert de toekomstagenda voor de wereld van werk.

•  Wouter Koolmees, sinds oktober 2017 minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid, neemt de toekomstagenda in 
ontvangst en geeft zijn eerste reactie daarop. 

•   Inspirerende bijdragen van enkele prominente werkgevers. 
Ook andere bijzondere verhalen die AWVN de komende maan-
den nog in de praktijk tegenkomt, krijgen een plaats in het 
programma. 

Het inhoudelijke programma duurt tot circa 17.30 uur. Aan-
sluitend staat er een netwerkborrel op het programma. Laat u 
verrassen en inspireren, en kom ook naar het AWVN-jaarcongres 
2018. Meer informatie op de website van AWVN (zoekterm: 
‘AWVN-jaarcongres 2018’). Daar kunnen leden zich ook aanmel-
den. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

NIEUWE WET  
OM 

BEDRIJFS-
GEHEIMEN

TE 
BESCHERMEN

Geheimhoudingsbeding wint aan kracht

TEKST
Jop Ringeling

Hoe zorgen we voor voldoende zekerheid 
voor alle werkenden?
Het is een van de meest elementaire behoeften van 
mensen: zekerheid. Zekerheid om te kunnen bewe-
gen, om je eigen toekomst te plannen en om weerbaar 
te zijn tegen pech. Veel zekerheden zijn in Neder-
land gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst, en dan 
vooral aan het vaste contract. Werkgevers hebben een 
belangrijke verantwoordelijkheid bij het regelen van 
zekerheden en het afdragen van premies. Door risico’s 
collectief te delen, pogen we tegenslagen en risico’s 
draagbaar te maken. Maar dit bouwwerk begint 
instabieler te worden. Het aantal flexwerkers maakt 
inmiddels – afhankelijk van hoe je precies rekent – 
tussen een kwart en een derde van de arbeidsmarkt 
uit en de verwachting is dat de opgaande conjunctuur 
dit beeld niet drastisch zal veranderen. Eén op de 
tien werkenden is zzp’er en ook daar verwachten we 
geen massale terugtocht naar de vaste arbeidsrelatie. 
Gevolg is dat een deel van de werkenden buiten het 
stelsel van zekerheid valt. Deze groep is zeer divers: 
sommigen zijn niet bereid zekerheden zelf of in een 
collectief te organiseren, anderen zijn er niet toe in 
staat. Mensen lopen ondertussen grote inkomensri-
sico’s als zij arbeidsongeschikt of werkloos raken en 
als ze toe zijn aan hun pensioen. Als we niets doen, 
schuift de rekening door naar een volgende generatie 
en wordt het systeem ondergraven voor de mensen 
die nog wél in de collectiviteiten meedraaien. Kortom: 
hoe organiseren we solidariteit de komende jaren? 
Hoe kunnen we zekerheden zodanig verdelen dat het 
systeem eerlijk is, past bij de diverse arbeidsmarkt en 
houdbaar is voor de toekomst? 
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Als intellectueel eigendom (nog) 
niet mogelijk of gewenst is, kan de 
informatie misschien wel worden 
beschermd als bedrijfsgeheim

Tot slot moet de houder van het bedrijfs-
geheim redelijke maatregelen hebben 
genomen om de informatie vertrouwelijk 
te houden. In de richtlijn staat niet wat 
niet daaronder precies wordt verstaan. 
Een aantal contractuele maatregelen 
ligt voor de hand, zoals geheimhou-
dingsclausules in handelscontracten en 
arbeidsovereenkomsten. Maar te denken 
valt ook aan bewaking van het bedrijfs-
terrein en installaties of aan digitale be-
schermingsmaatregelen zoals encryptie, 
bijvoorbeeld om het kraken van compu-
terbestanden of de e-mail te voorkomen. 

Vorderingen 
De Wet bescherming bedrijfsgeheimen 
regelt dat het verkrijgen, gebruiken of 
openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig is. Let wel: in sommige 
gevallen kan dat wel rechtmatig zijn, 
bijvoorbeeld als het bedrijfsgeheim 
verkregen wordt door middel van onaf-
hankelijke ontdekking of onafhankelijk 
ontwerp. De wet stelt dus geen exclusie-
ve rechten vast op knowhow of informa-
tie die als bedrijfsgeheim is beschermd. 
Daarin onderscheidt het bedrijfsgeheim 
zich van IE-rechten (IE: intellectueel 
eigendom) zoals het octrooirecht.
De houder van het bedrijfsgeheim kan 
op grond van de nieuwe wet verschil-
lende vorderingen instellen. Zo kan die 
niet alleen een verbod op het gebruik 

van de bedrijfsgeheimen vorderen, maar 
ook een verbod om met het (gestolen) 
bedrijfsgeheim producten te maken of 
op de markt te brengen. Verder maakt 
de wet het bijvoorbeeld mogelijk om het 
terugroepen of het vernietigen van al 
vervaardigde producten te vorderen. Het 
bedrijf kan ook schadevergoeding eisen. 
Deze moet passend zijn en strekken tot 
herstel van de daadwerkelijk geleden 
schade. 
Het maakt daarbij niet uit of de inbreuk-
maker het bedrijfsgeheim direct of 
indirect heeft verkregen. Zo zal een fa-
brikant schadeplichtig zijn die een eind-
product op de markt brengt waarin hij 
een halffabricaat heeft verwerkt waar-
van hij wist of had moeten weten dat het 
werd vervaardigd met behulp van een 
onrechtmatig verkregen bedrijfsgeheim.
In de nieuwe wet is verder expliciet 
overeengekomen dat de rechter een 
vordering afwijst als het verkrijgen of 
gebruiken van het bedrijfsgeheim plaats-
vindt in het kader van het uitoefenen 
van het recht op vrijheid van menings-
uiting (onderzoeksjournalistiek) of als 
dat gebeurt om wangedrag, fouten of 
onrechtmatige activiteiten te onthullen 
(‘klokkenluiden’).

Geheimhoudingsbeding 
De nieuwe wet verbetert de positie van 
houders van bedrijfsgeheimen aanzien-
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lijk. Een verbod en schadevergoeding 
was al mogelijk op grond van Nederland-
se rechtspraak, maar de mogelijk heden 
worden nu uitgebreid en definitief 
verankerd in een wet.
Uiteraard moet de houder van het be-
drijfsgeheim bij de rechter wel bewijzen 
dat er inderdaad sprake is van een be-
drijfsgeheim, dat hij er de rechtmatige 
houder van is en dat er inbreuk op is 
gemaakt. Om die reden wint een goed 
geheimhoudingsbeding in een arbeids-
overeenkomst, waarin vastgelegd is dat 
en welke bedrijfsinformatie geheim 
dient te blijven, aan kracht. Bij over-
treding van de geheimhoudingsplicht 
betekent dat wettelijk gezien meteen 
onrechtmatig gebruik van bedrijfsgehei-
men. En dat is een groot verschil met de 
huidige praktijk, waarin een geheim-
houdingsbeding vaak niet afdwingbaar 
blijkt te zijn. 
Tot slot geeft de wet mogelijkheden 
om het bedrijfsgeheim ook tijdens de 
gerechtelijke procedure te beschermen. 
Houders van bedrijfsgeheimen zijn vaak 
huiverig om een rechtszaak te beginnen 
over zaken die nu juist geheim moeten 
blijven. Bedrijven kunnen onder de nieu-
we wet tijdens een gerechtelijke proce-
dure verzoeken om bepaalde stukken als 
vertrouwelijk te behandelen, zodat deze 
niet terug te vinden zijn in de openbare 
uitspraak van de rechter. 

rium daarvoor – via het civiele recht 
(waaronder het arbeidsrecht) en het 
strafrecht. In het civiele recht is het 
mogelijk een beroep te doen op contrac-
tuele bescherming (in de vorm van een 

geheimhoudingsbeding in een arbeids-
overeenkomst). Daarnaast kan een 
beroep worden gedaan op de onrechtma-
tige daad, bijvoorbeeld als een werkgever 
misbruik maakt van bedrijfsgeheimen 
die een nieuwe werknemer heeft meege-
nomen van zijn vorige werkgever.

Wat is een bedrijfsgeheim?
Wat beschermt de nieuwe wet precies? 
Een bedrijfsgeheim is informatie die aan 
de volgende drie, cumulatieve voorwaar-
den voldoet: 
•  de informatie moet geheim zijn
•  de informatie heeft handelswaarde 

omdat zij geheim is
•  de houder heeft redelijke maatregelen 

getroffen om het bedrijfsgeheim ook 
geheim te houden.

Dit betekent dat alledaagse informatie 
niet onder de definitie van een bedrijfs-
geheim valt, net zo min als de erva-
ring en vaardigheden die werknemers 
vergaren tijdens de normale uitoefe-
ning van hun functie. Verder heeft een 
bedrijfsgeheim pas handelswaarde als het 
onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of 
openbaar maken daarvan schadelijk kan 
zijn voor de belangen van de persoon die 
rechtmatig over de informatie beschikt. 
Bedrijfsgeheimen kunnen betrekking 
hebben op een breed scala aan informa-
tie, van technologische kennis – zoals 
fabricagemethoden en recepturen – tot 
handelsgegevens, zoals informatie over 
klanten en leveranciers, bedrijfsplannen 
of marktonderzoek en marktstrategieën. 

Veel bedrijven ontlenen hun concurrentiepositie aan 
hun innovatiekracht, kennis en bedrijfsinformatie. 
Op dit moment is zulke knowhow echter nagenoeg 
onbeschermd. Binnenkort gaat dat veranderen 
dankzij de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. 
Deze nieuwe wet regelt dat het verkrijgen, 
gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen 
onrechtmatig is. Een geheimhoudingsbeding in de 
arbeidsovereenkomst wint hiermee aan kracht.

Een bedrijf kan een 
verbod vorderen om 
met een (gestolen) 
bedrijfsgeheim 
producten te maken 
of op de markt te 
brengen

Start-ups, het mkb en bedrijven in 
dienstensector krijgen steeds vaker 
te maken met misbruik van bedrijfs-
informatie. Dit komt vooral doordat hun 
innovaties vaak niet voor een octrooi in 
aanmerking komen. Daarom heeft het 
Europese Parlement in juni 2016 een 
nieuwe Europese richtlijn aangenomen 
die niet-openbaar gemaakte knowhow 
en bedrijfsinformatie beschermt. Deze 
richtlijn moet ervoor zorgen dat bedrij-
ven daadkrachtiger en gerichter kunnen 
optreden tegen het onrechtmatig verkrij-
gen, gebruiken en openbaar maken van 
bedrijfsgeheimen. 
Alle EU-lidstaten hadden tot 9 juni 2018 
de tijd om deze richtlijn om te zetten 
in nationaal recht. In Nederland is dat 
de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. 
De Tweede Kamer is op 17 april 2018 ak-
koord gegaan met het wetsvoorstel. De 
implementatiedatum heeft Nederland 
niet gehaald (de Eerste Kamer is nog aan 
zet), maar de verwachting is dat de wet 
op korte termijn in werking zal treden.
De Nederlandse wetgeving kende tot 
nu toe geen specifieke regeling voor de 
bescherming van bedrijfsgeheimen, 
maar beschikt wel over instrumenta-


