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Beleidsregels cameratoezicht zetten werkgevers op het verkeerde been 
 

Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens haar Beleidsregels Cameratoezicht 

gepubliceerd. De beleidsregels dienen als leidraad bij de afweging die organisaties 

dienen te maken alvorens zij tot cameratoezicht overgaan. 

De beleidsregels zijn uitwerkingen van de belangrijkste bepalingen uit de Wet 

bescherming persoonsgegevens (Wbp). Helaas zal uit deze bijdrage blijken dat een 

aantal bepalingen onjuist zijn toegepast en dat zet met name werkgevers op het 

verkeerde been. Met name als het over de verborgen camera gaat. 
 

De beleidsregels gaan in op veel aspecten van cameratoezicht in relatie tot de Wet 

bescherming persoonsgegevens. In de inleiding wordt ook gesteld dat đe beleidsregels 

voor de Autoriteit Persoonsgegevens als uitgangspunt zullen dienen bij het onderzoeken 

en beoordelen van de inzet van cameratoezicht. 

 

Heimelijk cameratoezicht 

Over heimelijk cameratoezicht wordt op blz. 21 gezegd dat dit slechts in bijzondere 

omstandigheden zal zijn toegestaan en indien voldaan ís aan de beginselen van 

proportionaliteit en subsidiariteit. Hiervan kan sprake zijn ingeval van (een redelijk 

vermoeden van) diefstal of fraude. Daarbij geldt dat verborgen cameratoezicht slechts  

tijdelijk mag worden ingezet. Dit ís míjns inziens juist en in lijn met hetgeen rechters 

eerder in ontslagzaken hebben bepaald als iemand de legitimiteit van het heimelijk 

cameratoezicht in twijfel trok.  

In strijd met de bedoeling van de wetgever is echter de volgende passage:  “Een 

voorgenomen verwerking van persoonsgegevens door middel van heimelijk  

cameratoezicht moet altijd worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij 

moet bovendien een voorafgaand onderzoek worden aangevraagd. Het voorafgaand 

onderzoek houdt in dat de Autoriteit Persoonsgegevens de rechtmatigheid van de 

voorgenomen verwerking onderzoekt. Met de verwerking mag niet worden begonnen 

totdat de Autoriteit Persoonsgegevens dit onderzoek heeft afgerond dan wel heeft 

besloten om geen onderzoek in te stellen.” Zie het kader met een voorbeeld waarvoor dit 

volgens de beleidsregels zou moeten gelden. 

 

Voorbeeld melden heimelijk cameratoezicht (blz. 28 van de beleidsregels) 

Een transportonderneming heeft een redelijk vermoeden dat een werknemer geregeld  

diefstal pleegt van lading uit een vrachtwagen wanneer hij de lading vervoert. De  

onderneming wil heimelijk cameratoezicht instellen ten aanzien van de vrachtwagen 

waarin en de tijdstippen waarop de betreffende werknemer de lading vervoert. De 

onderneming moet deze voorgenomen verwerking van persoonsgegevens melden bij de 

Autoriteit Persoonsgegevens en zij moet een voorafgaand onderzoek aanvragen. Het feit 

dat het heimelijke cameratoezicht slechts op „ad hoc basis‟ plaatsvindt, doet hieraan niets 

af. 

 

 



Meldplicht 

Met “melden” wordt gedoeld op de verplichting van art. 27 Wbp. Organisaties zijn in een 

aantal gevallen verplicht hun gegevensverwerking te melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt een openbaar register bij van 

alle meldingen. Zo kunnen mensen zien wie welke persoonsgegevens van hen gebruikt en 

met welk doel dit gebeurt. En kunnen zij zo nodig gebruikmaken van hun privacyrechten, 

zoals het recht op inzage van hun gegevens. 

Op basis van de antwoorden die gegeven zijn op bepaalde vragen op het 

meldingsformulier beoordeelt de Autoriteit Persoonsgegevens of een melding bijzondere 

aandacht behoeft. In een tweetal situaties is dat het geval: 1) Als organisaties deelnemen 

aan een branchewaarschuwingssysteem en voornemens zijn strafrechtelijke gegevens te 

delen met andere organisaties (vergelijk het branchewaarschuwingsregister van de 

detailhandel) en 2) als een organisatie voornemens is om gericht informatie te verzamelen 

door middel van eigen onderzoek zonder de betrokkene daarvan op de hoogte te stellen. 

Oftewel: heimelijk onderzoek. 

De opstellers van de beleidsregels miskennen echter dat de verplichting uit art. 27 Wbp 

alleen betrekking heeft op structurele verwerkingen, zoals bijvoorbeeld het 

cameratoezicht voor bewaking en beveiliging (althans voor zover de beelden langer 

bewaard blijven dan 4 weken). Dat de meldplicht niet slaat op incidentele verwerkingen, 

zoals een incidentele inzet van een heimelijke camera lijkt ook logisch en juist. Want stel 

je voor: de werkgever uit het voorbeeld op blz 28 moet - na diens melding - wachten met 

het plaatsen van de verborgen camera totdat de Autoriteit Persoonsgegevens een besluit 

heeft genomen. Het besluit kan zijn dat zij na het voorafgaande onderzoek besluit om 

geen nader onderzoek in te stellen. Dan kan de werkgever zijn gang gaan. Het kan ook 

zijn dat de Autoriteit Persoonsgegevens besluit om een nader onderzoek in te stellen en 

dus veel vragen gaat stellen aan de werkgever. Uiteindelijk neemt de Autoriteit 

Persoonsgegevens een standpunt in, althans een voorlopig standpunt. Het voorgenomen 

besluit moet gepubliceerd worden in de Staatscourant en mensen die het er niet mee eens 

zijn kunnen hun grieven tegen het voorgenomen besluit kenbaar maken binnen zes weken 

na publicatie van het besluit. U raadt het al. Tegen de tijd dat het definitieve besluit 

genomen ís, heeft de stelende vrachtwagenchauffeur maanden ongestoord zijn gang 

kunnen gaan of is inmiddels met de noorderzon vertrokken. Van een instantie die zich 

Autoriteit noemt mag verwacht worden dat wat meer oog zou hebben voor de praktijk, 

alvorens dit zo stellig op te schrijven.
i
  

  

Arbeidsrechtelijk  

Ook arbeidsrechtelijk is het raar als een werkgever moet wachten op een besluit van een 

bestuursrechtelijke toezichthouder. Zeker als sprake is van duidelijke aanwijzingen van 

ernstig onrechtmatig handelen door een werknemer, dient een werkgever door te pakken.  

Herhaalde diefstallen is een grond voor ontslag op staande voet. Maar dan moet de 

dringende reden wel kunnen worden aangetoond (wie stelt bewijst!) en de werkgever 

mag niet talmen met het doen van onderzoek. Doet de werkgever dat wel dan loopt hij 

het risico dat hij later,  nadat wangedrag daadwerkelijk met de verborgen camera kon 

worden aangetoond, door de  kantonrechter op de vingers wordt getikt omdat hij te lang 

gewacht heeft met het geven van ontslag op staande voet (onverwijldheid). Dan kan het 

ontslag op staande voet nietig worden verklaard. 



 

Informeren werknemers (1) 

Ook over informeren van werknemers inzake heimelijk cameratoezicht schiet de 

toezichthouder veel te ver door en miskent wat de achterliggende gedachte ís van đe 

medelingsplicht. Op blz. 29 wordt gezegd: “De werkgever moet de werknemers altijd 

achteraf informeren over het heimelijke cameratoezicht indien hij daartoe daadwerkelijk 

is overgegaan. De werkgever moet de betrokkenen (bijvoorbeeld de dader) persoonlijk 

informeren.”.  

 

Voorbeeld informeren na afloop heimelijk cameratoezicht, blz. 30 

Een transportonderneming heeft een redelijk vermoeden dat een werknemer geregeld  

diefstal pleegt van lading uit een vrachtwagen wanneer hij de lading vervoert. De  

onderneming stelt heimelijk cameratoezicht in ten aanzien van de vrachtwagen waarin en  

de tijdstippen waarop de betreffende werknemer de lading vervoert. Daarbij komen zowel  

andere werknemers in beeld die helpen de lading te laden en lossen, als willekeurige  

voorbijgangers. Na afloop van het toezicht moet de onderneming álle werknemers die in  

beeld zijn gebracht informeren over de inzet van de heimelijke camera‟s. 

 

Achtergrond informatieplicht 

Bij gegevensverzameling door heimelijke waarneming bestaat het risico dat iemand geen 

weet heeft van de gegevensverwerking, terwijl de gegevens wel gebruikt worden om hem 

te beoordelen. Om te voorkomen dat iemand beoordeeld wordt op grond van gegevens 

die hij niet kent, mogen heimelijke waarnemingen alleen worden uitgevoerd indien aan 

een aantal voorwaarden wordt voldaan. Een belangrijke voorwaarde is de naleving van de 

informatieplicht die voortvloeit uit de artikelen 33 en 34 Wbp. Voor de stelende 

chauffeur die betrapt wordt, worden consequenties verbonden aan de heimelijke 

waarneming. Hij wordt met de bevindingen van het onderzoek geconfronteerd en krijgt 

ontslag. Zijn persoonsgegevens worden ook opgenomen in het incidentenregister van de 

organisatie en hij wordt wellicht geregistreerd in een branchewaarschuwingssysteem. 

Maar ook als de aantijgingen niet hard gemaakt kunnen worden dient de chauffeur 

geïnformeerd te worden. Het feit dat hij subject van onderzoek was zal toch een rol 

spelen bij toekomstige beoordelingen van hem. Het feit dat naar hem een keer onderzoek 

is gedaan, kan aanleiding zijn om hem te blijven beschouwen als iemand met een 

verhoogd risico op fraude, die extra aandacht verdient. In het licht van de 

mededelingsplicht wordt de chauffeur aangemerkt als „betrokkene‟ in de zin van artikel 1 

aanhef en onder f van de Wbp. Hij is de “onderzochte persoon”.
ii
  Dit alles speelt niet bij 

de andere werknemers die in beeld zịjn gekomen omdat zij hielpen de lading te laden en 

lossen. Zij hoeven dus NIET achteraf geïnformeerd te worden dat in een concreet 

onderzoek een heimelijke camera ís ingezet waarbij zij ook als bijvangst in beeld zijn 

gebracht. 

 

Informeren werknemers (2) 

Op blz. 29 wordt het volgende gezegd over het vooraf informeren van werknemers over 

de inzet van een verborgen camera: “De werkgever moet alle werknemers in algemene 

termen vooraf informeren over de mogelijke inzet van heimelijk cameratoezicht in de 

toekomst.” Dit is te stellig en niet geheel in overeenstemming met de parlementaire 



discussie bij de totstandkoming van de artikelen 139f en 441b van het Wetboek van 

Strafrecht. Om artikel 139f
iii

 goed te begrijpen is allereerst gedegen kennis van de 

werking van het strafrecht vereist. Mịj valt op dat de Autoriteit Persoonsgegevens die 

kennis helaas niet altijd heeft. In voorkomende gevallen waarin de officier van justitie 

besluit om een werkgever voor dit artikel te vervolgen dient hij/zij – vrij vertaald- de 

volgende bestanddelen te bewijzen: 

* er moet gebruik gemaakt worden van een technisch hulpmiddel 

* dat niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt 

* waarmee opzettelijk een afbeelding van een persoon is vervaardigd 

* terwijl dat wederrechtelijk is. 

Als één van deze bestanddelen niet bewezen kan worden is geen sprake van een strafbaar 

feit en volgt vrijspraak. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel bij de 

totstandkoming van 139f en 441b WvSr in de Eerste Kamer zijn door Kamerleden vragen 

gesteld over de reikwijdte van het bestanddeel „wederrechtelijkheid‟ en het 

kenbaarheidvereiste alsmede de relatie tussen beide bestanddelen. De Minister van 

Veiligheid en Justitie stelde dat “de wederrechtelijkheid als tegenhanger geldt van het 

gegeven dat het cameragebruik kenbaar moet zijn. Als het niet wederrechtelijk is, hoeft 

het niet kenbaar te zijn en als het wederrechtelijk is, moet het kenbaar zijn en dan is het 

niet strafbaar.” (Stenogram Eerste Kamer 3 mei 2003, pagina 17 van 22). En op pagina 

18 van 22: “Als het kenbaar is gemaakt, speelt het wederrechtelijk geen rol meer. Alleen 

in situaties waarin het niet kenbaar wordt gemaakt, is het aan de rechter om te beoordelen 

of er al dan niet sprake is van wederrechtelijkheid. Juist door genoemde bepalingen gelijk 

te trekken, leidt dat tot winst in de eenduidigheid van het criterium en de norm.” De 

werkgever is met andere woorden niet strafbaar indien het cameragebruik ofwel kenbaar 

gemaakt is, ofwel niet wederrechtelijk is. De kernvraag is dus wanneer heimelijk 

cameratoezicht niet wederrechtelijk is. Daarvoor biedt de Privacygedragscode voor 

particuliere onderzoeksbureaus aanknopingspunten en die aanknopingspunten sluiten 

feilloos aan bij de benadering van rechters als zij een oordeel moeten geven over de 

rechtmatigheid van onderzoek zonder voorafgaande inkennisstelling van de medewerker. 

In de kern draait het om het volgende: Zodra sprake is van concrete aanwijzingen van 

ernstig wangedrag, heeft degene die door dat vermeende wangedrag benadeeld wordt het 

recht om vast te stellen of dat daadwerkelijk het geval is. Hij handelt dan niet 

wederrechtelijk. Alle werknemers in algemene termen vooraf informeren over de 

mogelijke inzet van heimelijk cameratoezicht in de toekomst is dus niet vereist.  

Wat wel kan ís het volgende. Bedrijven en instellingen kennen vele vormen van 

cameratoezicht en kunnen ervoor kiezen om het verborgen cameratoezicht in te bedden in 

een reglement dat het reguliere cameratoezicht voor bewaking en beveiliging beschrijft. 

Bedrijven kennen daarnaast nog andere vormen van "personeelstoezicht". Denk daarbij 

aan toegangscontrolesystemen en de logging van verkeersgegevens van het gebruik van 

internet of de telefonie. De verzameling van dit personeelstoezicht wordt aangemerkt als 



personeelvolg- en informatiesystemen. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een 

reglement op te stellen, waarin al deze vormen van personeelstoezicht worden beschreven 

en dit reglement bekend maken aan de medewerkers, nadat de ondernemingsraad 

instemming heeft gegeven. In dit reglement kan ook worden medegedeeld dat in 

voorkomende gevallen gebruik gemaakt wordt van heimelijk cameratoezicht voor het 

vastleggen van onregelmatigheden. Dan wordt op een wat minder nadrukkelijke, maar 

niet minder duidelijke manier gedaan wat de Autoriteit Persoonsgegevens verlangt.     

Rol ondernemingsraad 

Op blz. 29 van de beleidsregels wordt het volgende gezegd over heimelijk 

cameratoezicht: “Indien er een ondernemingsraad (OR) of personeelsvereniging is, dan 

moet deze ondernemingsraad of personeelsvereniging hebben ingestemd met een regeling 

ten aanzien van deze verwerking.” Ik verwacht dat deze passage veel lezers op het 

verkeerde been zal zetten. Strikt juridisch gezien staat er vrij vertaald het volgende: Als 

in een organisatie sprake ís van het voor langere tijd inzetten van een verborgen camera, 

waarmee het gedrag of de prestaties van alle of een deel van de werknemers in beeld 

worden gebracht, dan moet de ondernemingsraad hiervoor vooraf haar instemming geven. 

Velen zullen de zin in de beleidsregels echter lezen als: Telkens als een verborgen camera 

wordt ingezet in een concreet onderzoek moet de ondernemingsraad om instemming 

worden gevraagd. Het zou de toezichthouder gesierd hebben als zij – desnoods in een 

voetnoot – zou hebben uitgelegd wat het woord “regeling” inhoudt in de context van 

artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden. Op grond van de parlementaire stukken 

bij de totstandkoming van 27 lid 1 onderdeel k en l van de Wet op de Ondernemingsraden 

ís het instemmingsrecht van de ondernemingsraad alleen vereist in geval van 

“regelingen”. Volgens kamerstukken Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 615, 

nummer 3, pagina 43 omdat het begrip regeling: “Een ondernemersbesluit van algemene 

strekking waarbij een duurzame voorziening wordt ingevoerd; een besluit derhalve dat de 

bedoeling heeft voor langere tijd of met een zekere duurzaamheid te gelden in de 

onderneming.” Per definitie is dit niet het geval met een heimelijke camera die wordt 

ingezet in situaties als in het voorbeeld van de chauffeur. Voor een besluit dat betrekking 

heeft op een incidentele situatie is geen instemming van de ondernemingsraad vereist.
iv

 

   

Andere onzorgvuldigheden 

Ook op andere onderdelen zijn de beleidsregels te stellig en tevens onvolledig uitgewerkt. 

Zo wordt op blz. 23/24 een voorbeeld uitgewerkt over het bewaren van camerabeelden 

nadat het incident waarop de camerabeelden betrekking hebben is afgehandeld. 

 

Voorbeeld bewaren van camerabeelden, blz. 23/24 

Een winkelier heeft cameratoezicht ingesteld ter beveiliging van zijn goederen. Nadat een  

winkeldiefstal heeft plaatsgevonden, doet de winkelier daarvan aangifte bij de politie en  

verstrekt hij de politie de betreffende camerabeelden. Het incident (de winkeldiefstal) is 

in dit geval afgehandeld nadat de strafzaak onherroepelijk is geworden. De winkelier mag 

de camerabeelden niet langer bewaren. Hetzelfde geldt ingeval de winkelier een 

civielrechtelijk geding tegen de winkeldief aanspant om zijn schade vergoed te krijgen. 

Ook dan is het incident (de winkeldiefstal) in dit geval afgehandeld nadat de 

civielrechtelijke zaak onherroepelijk is geworden. De winkelier mag de camerabeelden 



niet langer bewaren. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens ziet daarbij over het hoofd dat de winkelier ook zelf 

aansprakelijk kan worden gesteld door de winkeldief wegens vermeend onrechtmatig 

handelen door de winkelier ten tijde van de aanhouding. De winkeldief heeft 5 jaar de tijd 

om een vordering uit onrechtmatige daad in te stellen. Als dat gebeurt zal de winkelier 

zich tegenover de rechter willen verdedigen tegen de aantijgingen van de winkeldief en 

de camerabeelden kunnen daarbij helpen.
v
 Daarom doet de winkelier er verstandig aan 

om de camerabeelden in ieder geval vijf jaar te bewaren na de dag waarop de diefstal 

plaatsvond en de beelden dus niet te vernietigen na de situaties die in het voorbeeld zijn 

geschetst.   

 

Afsluiting 

Het ís toe te juichen dat een toezichthouder beleidsregels formuleert over lastige 

onderwerpen die op meerdere wijzen kunnen worden uitgelegd. Dat is goed voor de 

praktijk; die heeft behoefte aan duidelijkheid. De Beleidsregels Cameratoezicht roepen 

voor wat betreft het heimelijk cameratoezicht echter meer vragen op dan ze wegneemt en 

de praktijk is hiermee niet geholpen.     

 

                                                 
i
 Het standpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens in de beleidsregels over het melden van heimelijk 

cameratoezicht wekt ook ok andere redenen verbazing op omdat het standpunt van de Autoriteit 

Persoonsgegevens een aantal jaren geleden volstrekt helder was. Zie de brief van het CBP (vroegere naam 

van de Autoriteit Persoonsgegevens) van 12 juli 2005, met kenmerk Z2004-1494 aan de Minister van 

Veiligheid en Justitie. In deze brief gaat het CBP in op een aantal in de praktijk levende vragen, waarover 

de wettekst van de Wet bescherming persoonsgegevens zelf onvoldoende duidelijkheid geeft. 

Vraag: Wanneer komt een verwerking , zoals genoemd in artikel 31, eerste lid WBP, in aanmerking voor 

een voorafgaand onderzoek?  

Antwoord: Het CBP is van oordeel dat een verwerking alleen voor een voorafgaand onderzoek in 

aanmerking komt als de verantwoordelijke van plan is deze verwerkingen structureel toe te passen. Het 

gaat daarbij niet om incidentele verwerkingen en verwerkingen in incidentele situaties. Het CBP toetst in 

een voorafgaand onderzoek het systeem van de verwerking, geen eenmalige verwerking.   

 
ii
 De onderzochte persoon is een term uit de Privacygedragscode voor particuliere onderzoeksbureaus en de 

bepalingen over het informeren van de onderzochte persoon die zijn uitgewerkt in par. 8.1 kunnen naar 

analogie worden toegepast.  
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 Artikel 139f, onderdeel 1
e
 luidt: Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde 

categorie wordt gestraft: 

1. Hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar 

is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, aanwezig in een woning of op een andere niet voor het 

publiek toegankelijke plaats, een afbeelding vervaardigt. 

iv
 Zie voor een bevestiging in de rechtspraak van dit standpunt van de wetgever: Centrale Raad van Beroep, 

2 oktober 2003, zaaknummer 03/1586 AW (Volgens de Centrale Raad van Beroep kan het incidenteel en 

op basis van concrete aanwijzingen instellen van een gericht onderzoek naar de verblijfplaats van een 

werknemer tijdens werktijd niet worden aangemerkt als het treffen van een regeling in de zin van de WOR). 

v
 Dat een aansprakelijkheidstelling van een winkelier door een winkeldief niet denkbeeldig is blijk uit  

Rechtbank Amsterdam 25 juni 2009, LJN: BI9922. Verdachte was door medewerkers van DA aangehouden 
op verdenking van oplichting en werd hiervan vrijgesproken. Zij vorderde in een civiel geding 30.000 euro 



                                                                                                                                                 
immateriële schadevergoeding. De rechter was van oordeel dat de  verdenking terecht was en wees de 

vordering af. 


