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- Zelfsturende teams

- Minder managers

- Compliance maatregelen

- Onbeperkte technische mogelijkheden om controle uit te oefenen

- Media-aandacht voor alles wat er fout gaat in de publieke sector

- Toegenomen regeldruk

Recente ontwikkelingen:
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- Minder regels

- Vertrouwen als uitgangspunt

- Minder controle en voor zover die er wel is, gericht op de belangrijkste risico’s

- Weinig tolerantie, als blijkt dat het vertrouwen bewust is geschonden

- Realistisch risicomanagement

Van low trust en high tolerance 
naar high trust en low tolerance?
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- Toegenomen aandacht voor privacybescherming

- Vervanging Wet bescherming persoonsgegevens door Algemene Verordening 
Gegevensbescherming

- Van oudsher strikt ambtenarentuchtrecht

- Bestuursrechtelijke vrije bewijsleer

- Onrechtmatig verkregen bewijs zelden aangenomen

- Wijziging jurisprudentie na normalisering ambtenarenrecht?

Wat zijn juridische mogelijkheden en 
belemmeringen?
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Persoonsgegevens moeten:

- worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en
transparant is

- voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden worden 
verzameld

- toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden 
waarvoor zij worden verwerkt

- juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd

- worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene niet langer te 
identificeren dan voor de doeleinden noodzakelijk is

- door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen op een dusdanige 
manier worden verwerkt dat een passende beveiliging gewaarborgd is

Artikel 5 AVG
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Verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indien en voor zover aan één van de 
onderstaande voorwaarden is voldaan:

- Toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens

- De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de 
betrokkene partij is 

- De verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichting

- De verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere 
natuurlijke persoon te beschermen

- De verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak voor algemeen belang of van 
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

- De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de 
verwerkingsverantwoordelijke of een derde (dit geldt niet voor de verwerking door 
overheidsinstanties in het kader van de uitoefening van hun taken)

Artikel 6 AVG
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- De verwerkingsverantwoordelijke neemt passende maatregelen opdat de betrokkene de
informatie in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en
in duidelijke en eenvoudige taal ontvangt

- De verwerkingsverantwoordelijke faciliteert de uitoefening van de rechten van de
betrokkene

- De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene onverwijld en in ieder geval 
binnen een maand informatie over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven

- Wanneer de verwerkingsverantwoordelijke geen gevolg geeft aan het verzoek van de 
betrokkene deelt hij deze onverwijld binnen een maand mee waarom het verzoek zonder 
gevolg is gebleven

Artikel 12 AVG
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Verplichting om informatie te verstrekken aan de betrokkene wanneer persoonsgegevens
betreffende deze persoon worden verzameld (identiteit, contactgegevens,
verwerkingsdoeleinden, rechtsgrond, gerechtvaardigde belangen, ontvangers,
bewaartermijnen e.d.)

Artikel 13 AVG
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Te verstrekken informatie wanneer de persoonsgegevens niet van de betrokkene zelf zijn 
verkregen:

- Identiteit, contactgegevens, verwerkingsdoeleinden, rechtsgrond, categorieën van 
persoonsgegevens en ontvangers e.d.

- Bewaartermijnen, gerechtsvaardigde belangen, informatie over rechtsmiddelen e.d.

Artikel 14 AVG
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(nieuwe versie ligt nog ter toetsing bij Autoriteit persoonsgegevens)

- Regels met betrekking tot gegevensverwerking (doeleinden, grondslag, termijnen,
geheimhoudingsplicht e.d.

- Methode van gegevensvergaring (betreden van plaatsen, interviewen personen, observatie,
cameragebruik, onderzoek in geautomatiseerde systemen, proefaankoop en pseudoklant
e.d.)

- Informatieverstrekking aan en rechten van de onderzochte persoon

Privacygedragscode sector particuliere 
onderzoeksbureaus
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- In geval van strafontslag gelden niet de zware strafrechtelijke eisen van wettig en
overtuigend bewijs; noodzakelijk is dat op basis van de beschikbare, deugdelijk vastgestelde
gegevens de overtuiging is verkregen dat de betrokken ambtenaar de hem verweten
gedragingen heeft begaan (CRvB 7 december 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4224)

- Artikel 150 Rv: de partij die zich beroept op rechtsgevolgen van de door haar gestelde feiten
of rechten draagt de bewijslast van die feiten of rechten indien deze gemotiveerd worden
betwist

- In ontbindingsprocedures zijn de wettelijke bewijsregels van toepassing, maar de rechter
heeft de bevoegdheid om na afweging van de belangen van beide partijen de wettelijke
bewijsregels buiten toepassing te laten, mits gemotiveerd (Hoge Raad 23 december 2016,
ECLI:NL:HR:2016:2998)

- Bij ontbindingsprocedures geldt dat de ontslaggrond aannemelijk moet worden gemaakt.
Niet steeds is vereist dat de te bewijzen feiten en omstandigheden onomstotelijk vast komen
te staan, maar dat – eventueel na bewijslevering indien de feiten voldoende gemotiveerd
worden betwist – kan worden vastgesteld dat deze voldoende aannemelijk zijn geworden
(Hoge Raad 26 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:182)

Bewijsleer
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- CRvB 14 januari 2010, ECLI:NL:CRVB:2010:BL1703:

• Melding inzake relatie tussen betrokkene en echtgenote van een raadslid

• Vermoeden misbruik dienstauto

• GPS onder de auto

• Strafontslag wegens onder andere misbruik dienstauto en nevenactiviteiten tijdens diensttijd

• Enige overweging over de onderzoeksmethode ziet op al dan niet ontoelaatbare druk op
betrokkene tijdens het verhoor

- CRvB 10 juli 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BD8026

• Het instellen van een feitenonderzoek is niet op rechtsgevolg gericht

• Geheim cameratoezicht toelaatbaar ondanks het ontbreken van een specifieke regeling

• Toetsing aan beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit

• Artikel 8 Wbp (oud): persoonsgegevens mogen worden verwerkt indien de
gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van
de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt tenzij het
belang of de fundamentele rechten en derden van de betrokkene, in het bijzonder het recht
op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert

Onrechtmatig verkregen bewijs? (1)
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- CRvB 10 juni 2009, ECLI:NL:CRVB:2009:BJ0711

• Gezien de tegenover elkaar staande verklaringen en de mededeling dat daarover e-
mailverkeer had plaatsgevonden was het inzien van de e-mailbox noodzakelijk

• Geen strijd met Wbp en artikel 8 EVRM

• Betrokkene ongeschikt voor de functie door het bewust onregelmatig handelen met
werkoverzichten

- CRvB 24 januari 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BY9361

• Bewijs verkregen in strijd met de eigen beleidsregels

• Onrechtmatig verkregen bewijs is slechts dan niet toegestaan indien het is verkregen op een
wijze die zozeer indruist tegen hetgeen van een behoorlijk handelende overheid mag worden
verwacht dat het gebruik onder alle omstandigheden ontoelaatbaar moet worden geacht

• Daarvan in casu geen sprake. Betrokkene heeft 12 keer de GBA en 2 keer het SUWI-net voor
niet zakelijke doeleinden geraadpleegd

Onrechtmatig verkregen bewijs? (2)
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- Rechtbank Noord-Nederland 26 januari 2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:327

• Strafoverplaatsing

• Onrechtmatig verkregen bewijs uit onderzoek naar e-mailverkeer moet buiten beschouwing
worden gelaten

• In strijd gehandeld met het integriteitsbeleid door het onderzoek naar het privé e-
mailgebruik te gebruiken voor het vaststellen van plichtsverzuim, daar bij aanvang van het
onderzoek geen vermoeden bestond van een integriteitsschending door oneigenlijk e-
mailgebruik

• Ongerechtvaardigde inbreuk op de privacy, gelet op het doel van het onderzoek, namelijk
een feitenonderzoek naar de vermenging van privéaangelegenheden en de werkzaamheden
van betrokkene

Onrechtmatig verkregen bewijs? (3)
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- Gerechtshof Den Haag 13 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3611

• Inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is onrechtmatig
behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond

• De werkgever heeft naast Dropbox ook SMS en Whatsapp-berichten bekeken en
gefotografeerd, hoewel het personeelshandboek daar geen toestemming voor gaf

• De telefoon onder valse voorwendselen ingenomen

• Onvoldoende aannemelijk gemaakt dat een concreet vermoeden bestond dat betrokkene
handelde in strijd met de bepalingen uit de arbeidsovereenkomst

• Billijke vergoeding ten gevolge van onrechtmatig handelen werkgever

- Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 17 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5163

• Camerabeelden tegen chauffeur gebruikt terwijl geen sprake was van vermoedens van een
misdrijf: de regeling cameratoezicht te ruim uitgelegd

• Met betrekking tot de inzet van mystery guest geldt dat sprake is van een
beoordelingsregeling met betrekking tot de werkzaamheden van een buschauffeur:
instemmingsplichtig besluit

Nieuwe benadering na normalisering? (1)
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- Rechtbank Noord-Holland 19 september 2018, ECLI:NL:RBNHO:2018:7958

• 7 dagen volgen zieke werknemer

• GPS-tracker onder privé auto

• Het doen controleren van een werknemer buiten diens medeweten door een
onderzoeksbureau is slechts aanvaardbaar onder zeer bijzondere omstandigheden waarin
tegen de werknemer concrete ernstige verdenkingen zijn gerezen ter zake van ernstige
overtredingen

• Niet gebleken is dat dit bureau is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en evenmin dat
het voldoet aan de eisen van de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties

Nieuwe benadering na normalisering? (2)
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- Rechtbank Overijssel 15 juni 2018, ECLI:NL:RBOVE:2018:2409

• GPS-uitdraai ontvangen van verhuurbedrijf en gebruikt als bewijsmiddel voor onjuiste
declaraties en zorgrapporten.

• Onrechtmatig verkregen bewijs?: “Ook indien wordt vastgesteld dat bewijsmateriaal door de
partij die zich erop beroept onrechtmatig is verkregen, geldt gelet op het bepaalde in artikel
152 Rv niet als algemene regel dat de rechter daarop geen acht mag slaan. In beginsel
wegen het algemene maatschappelijke belang dat de waarheid in rechte aan het licht komt,
alsmede het belang dat partijen erbij hebben hun stellingen in rechte aannemelijk te kunnen
maken, zwaarder dan het belang van uitsluiting van bewijs. Slechts indien sprake is van
bijkomende omstandigheden, is uitsluiting van dat bewijs gerechtvaardigd.” (Hoge Raad 18
april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942)

Nieuwe benadering na normalisering? (3)
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- Rechtbank Amsterdam 12 mei 2014, ECLI:ML:RBAMS:2014:2751

• Doorzoeken privé laptop en telefoon werknemer

• Geen concreet vermoeden maar fishing expedition

• ‘Het laten openstaan van de voordeur rechtvaardigt geen insluiping of diefstal’

• Laptop onder valse voorwendselen ingenomen

Nieuwe benadering na normalisering? (4)
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Classificatie: open
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Classificatie: open20

Juridisch kader PO’s

• Strafrecht  

• Arbeidsrecht



Classificatie: open21

Registratie incidenten

• Vast format (registratie formulier)

• Feiten

• Centrale registratie



Classificatie: open22

Regie bepaling

• Hoe is dit geregeld binnen uw 
organisatie?

• Waarom is dit belangrijk? 
(objectiviteit / kennis en ervaring)

• Welke functionarissen hebben we 
nodig?



Classificatie: open23

Inzet van middelen

• Proportioneel     

Het rechtsbeginsel dat inhoudt dat 
er een redelijke verhouding moet 
zijn tussen de wijze van optreden en 
het beoogde doel.



Classificatie: open24

Inzet middelen

• Observatie

• GPS 

• Visitatie

• Discrete camera

• Digitaal onderzoek

• Informatie uit uw eigen organisatie



Classificatie: open25

Do’s en Don’ts

• Rust & Regie

- Zelf rechercheren / omgekeerd 
rechercheren

• Discreet of openbaar?

• Vragen en doorvragen            

- Lastige vragen durven stellen

• Emoties / objectiviteit



Classificatie: open


