
Mediation in de ar-
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54 Dit artikel gaat over de plaats en het be-
lang van mediation en - in beperkte mate -
over de zin en onzin van mediation in de

dagelijkse arbeidsrechtelijke praktijk. Er zal
kort worden ingegaan op de principes en
het verloop van mediation, de organisatie
van mediation in Nederland en de wijze
waarop mediation in de Nederlandse
rechtspraktijk is verankerd. Vervolgens zal
- mede gebaseerd op mijn eigen ervarin-
gen en de tot nu toe gepubliceerde juris-
prudentie - de specifieke betekenis van
mediation in individuele arbeidsrechtelijke
geschillen worden besproken. Mediation
kan zich ook goed lenen voor toepassing
in collectieve kwesties, maar dat valt bui-
ten het bestek van deze bijdrage.
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- De principes van mediation
Mediation is zeker geen Nederlands verschijnsel. In
Engeland en vooral in de Verenigde Staten speelt
mediation in de rechtspraktijk al veel langer een be-
langrijke rol. Dat heeft doorgaans niets te maken met
een diep doorleefd gevoel voor intermenselijke ver-
houdingen, maar alles met een door zakelijke motie-
ven gedreven behoefte aan een (kosten)efficiënte wijze
om conflicten op te lossen.
Volgens de auteurs van het Handboek mediationl
wordt onder mediation verstaan:

'(...) een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij
een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de
onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde
vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk ge-
dragen en voor ieder van hen optimale resultaten te
komen.'
Mediation onderscheidt zich daarmee van recht-

spraak, arbitrage en bindend advies, doordat niet door
een ander over een tussen partijen bestaand conflict
een bindende uitspraak wordt gedaan, maar doordat
partijen hun geschil zelf oplossen op basis van hun
daadwerkelijke belangen.
Essentieel voor mediation is in de eerste plaats de
vrijwilligheid. Hierover heeft de Hoge Raad aan het
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1. A.FM. Brenninkmeijer (hoofdred.), Handboek mediation, Den
Haag: Sdu Uitgevers 2005, p. 6.

begin van dit jaar een ferme uitspraak gedaan. Na
jaren van procederen kwamen partijen' in een ali-
mentatiegeschil tijdens een comparitie alsnog overeen
een mediator in te schakelen. Een van de partijen trok
zich niettemin terug, nog voor de mediation was be-
gonnen. De Hoge Raad overwoog daarover uitein-
delijk het volgende:
'Gelet op de aard van het middel van mediation staat
het beide partijen te allen tijde vrij hun medewerking
daaraan alsnog te onthouden, dan wel die om hen
moverende redenen te beëindigen.'2 Vrijwillig is dus
echt vrijwillig, een partij hoeft er in weerwil van de
gemaakte afspraken niet eens aan te beginnen. Uit de
later te bespreken arbeidsrechtelijke jurisprudentie zal
blijken dat van daadwerkelijke vrijwilligheid in me-
diation bij arbeidsconflicten toch lang niet altijd
sprake is.
De afspraken over de mediation worden vastgelegd in
een mediationovereenkomst; de mediator is daarbij
ook partij. In de overeenkomst, vaak volgens het
model van het NMI (Nederlands Mediation Insti-
tuut), worden tal van zaken geregeld, zoals een korte
en globale omschrijving van het geschil, de vrijwil-
ligheid, de geheimhouding en het honorarium van de
mediator. In veel gevallen zal het NMI Mediation
Reglement van toepassing worden verklaard.3
De geheimhouding is vanzelfsprekend essentieel.
Partijen worden in een mediation uitgenodigd zich
kwetsbaar op te stellen en belangen achter standpun-
ten aan de andere partij te vertellen. Indien geheim-
houding niet gewaarborgd zou zijn, zouden partijen
dat vermoedelijk niet doen. Overigens geldt de ver-
trouwelijkheid niet voor feiten of omstandigheden die
partijen al op een andere manier van elkaar te weten
zijn gekomen.
Aan de mediator komt geen wettelijk verschonings-
recht toe. Niettemin wordt de geheimhouding in de
rechtspraak tot nu toe wel gewaarborgd.4
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- Het verloop van mediation
In de eerste plaats moet worden bepaald of de zaak en
de daarbij betrokken partijen zich wel lenen voor
mediation. Belangrijke indicatoren daarvoor zijn de

2. HR 20 januari 2006, NI 2006, 75. Zie over deze uitspraak ook
P. Sanders, Het terugkomen op een afspraak tot mediation,
NIB 2006, p. 894.

3. Het reglement is te downloaden van de site van het NMI:
www.nmi-mediation.nL

4. De Rechtbank Almelo kende de mediator een beperkt - func-
tioneel- verschoningsrecht toe: Rb. Almelo 29 september 2004,
LIN AT4104. De Rechtbank Utrecht stond met een beroep op
het geheimhoudingsbeding het horen van getuigen die bij de
mediation betrokken waren, niet toe: Rb. Utrecht 2 februari
2005, LIN AS5144. 13
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de mate waarin het conflict is geëscaleerd. Op de rol
van deze indicatoren bij arbeidsrechtelijke mediations,
kom ik later in deze bijdrage nog kort terug.
Er is geen uniform recept voor het verloop van een
mediation. De wijze waarop de mediator de zaak
aanpakt, zal afhangen van zijn achtergrond, de op-
leiding die hij heeft gevolgd en zijn concrete ervaring.
Niettemin zal in de meeste mediations wel het vol-

gende patroon zijn te ontwaren. Nadat partijen voor
mediation hebben besloten en een mediator hebben

gevonden, zal deze een eerste bijeenkomst beleggen.
Hoewel over nut en wenselijkheid van aparte
intakegesprekken verschillend wordt gedacht, is dit
bij arbeidsrechtelijke mediations niet ongebruikelijk.
De mediator zal vervolgens partijen de gelegenheid
bieden hun verhaal te doen, waarbij het aan de me-
diator is om een goede communicatie te waarborgen
en partijen uiteindelijk de draai van verleden naar
toekomst te laten maken. Als het goed gaat, vertellen
zij elkaar waarom het hun bij een oplossing van het
conflict echt gaat. De mediator kan ook tijdens de
mediation apart met beide partijen praten - de zoge-
naamde caucus - als hij denkt dat de voortgang van
het proces daarbij is gebaat. Mediation is geen thera-
pie. Emoties moeten uiteraard wel hun plek krijgen,
maar alleen voor zover dat nodig is. Als de belangen
eenmaal duidelijk genoeg op tafel liggen en partijen
op basis daarvan bereid zijn met elkaar te onderhan-
delen over een oplossing, volgt - wat wel wordt ge-
noemd - de onderhandelingsfase. In het algemeen zal
de mediator partijen stimuleren om op basis van de
principes van de Harvard-methode5 met elkaar te
onderhandelen. Leidt dat tot overeenstemming, dan
wordt die doorgaans vastgelegd in een vaststellings-
overeenkomst. Daarmee wordt de mediation afge-
rond.

Met deze wel zeer korte beschrijving doe ik uiteraard
geen recht aan de details van mediation en al evenmin
aan de zeer uiteenlopende opvattingen die onder
mediators leven over het optimale verloop en de op-
timale aanpak van een mediation. Een uiteenzetting
daarover zou het bestek van dit artikel (ver) te buiten
gaan.
Over de rol van advocaten of andere rechtshulpver-
leners tijdens eenmediation wordt door mediators
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5. Deze is onder andere beschreven in: Roger Fisher e.a., Excel-

lent onderhandelen. Een praktische gids voor het best mogelijke
resultaat in iedere onderhandeling, Amterdaml Anrwerpen:
Uitgeverij Business Contact 2003 en voor de fijnproevers het
vervolg hierop: William L. Ury, Onderhandelen met lastige
mensen. Een strategie om in vijf stappen een doorbraak te
forceren, Amsterdam! Anrwerpen: Uitgeverij Business Contact
2004.

verschillend gedacht. Sommige mediators zullen er de
voorkeur aan geven de mediation buiten aanwezig-
heid van advocaten van start te laten gaan. Partijen
zullen het soms niet eenvoudig vinden zonder on-
dersteuning van hun advocaat een mediation in te
gaan, terwijl ook advocaten het moeilijk vinden om
op afstand te staan en niet bij de mediationbijeen-
komsten aanwezig te zijn, zeker als zij daarbij het
gevoel hebben dat zij de controle over de zaak ver-
liezen. Tenzij beide partijen anders willen, verdient
het daarom bij twijfel aanbeveling dat' de advocaten er
in ieder geval de eerste keer bij zijn. De mate van hun
verdere betrokkenheid kan dan worden besproken.
Zeker indien de mediation de kant van een beëindi-

ging opgaat en aandacht moet worden besteed aan
zaken als de fictieve opzegtermijn, de verwijtbaarheid,
enz., kan ondersteuning van advocaten - ook voor de
mediator - van belang zijn.

()

- Deorganisatievan mediationin Nederland
Mediation is in Nederland niet wettelijk geregeld. Het
NMI is de belangrijkste bron van zelfregulering. Al-
leen mediators die een voldoende gekwalificeerde
opleiding hebben gevolgd, een examen hebben afge-
legd en zich onderwerpen aan een systeem van per-
manente educatie kunnen zich bij het NMI laten re-
gistreren en zich 'geregistreerd NMI-mediator' noe-
men. Een geregistreerde NMI-mediator kan ook nog -
een assessment ondergaan en zich onderwerpen aan
een verzwaard PE-systeem en mag zich dan een 'ge-
certificeerd NMI-mediator' noemen. Het NMI doet

verder onder andere nog aan publieksvoorlichting,
belangenbehartiging en onderhoudt een tucht- en
klachtrechtprocedure.

- De verankering in de Nederlandse rechts-
praktijk

Hoewel mediation niet wettelijk is geregeld en er ook
geen plannen zijn om dat wel te doen, mag het in-
stituut zich wel in warme belangstelling van de
overheid koesteren. Na diverse projecten heeft de
Minister van Justitie besloten om vanaf 1 april 2005
'Mediation naast rechtspraak' bij, onder meer, alle
rechtbanken en gerechtshoven gefaseerd in te voeren.
Het gaat hierbij om een geïnstitutionaliseerde vorm
van verwijzing naar mediation van die geschillen die
zich daarvoor naar het oordeel van de rechter, partijen
of hun advocaten lenen.' De rechters zijn getraind op
het signaleren van indicatoren voor verwijzing. De
rechterlijke instanties stellen voorts eisen aan de
kwaliteit van de mediators die worden ingeschakeld,
terwijl een beperkte subsidie van de kosten partijen
over de drempel kan helpen. De actuele stand van
zaken van de invoering van 'Mediation naast recht-

()



spraak' is te vinden op een site van het Landelijk
Bureau.6
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- Mediationin arbeidsrechtelijkegeschillen
Zonder dit onderzocht te hebben, durf ik de stelling
wel aan dat na het personen- en familierecht, media-
tion het meest wordt toegepast in conflicten over ar-
beidsverhoudingen. Dit heeft inmiddels geleid tot een
aantal boeken die specifiek over mediation in het ar-
beidsrecht gaan? De toegenomen betekenis van me-
diation in arbeidsverhoudingen hangt volgens mij sa-
men met

1. de invoering van de Wet verbetering poortwachter
en de taakopvatting van bedrijfsartsen in het re-. .
mtegratleproces,

2. de betekenis van art. 7:611 BW, en
3. de (vooral: ontbindings)rechtspraak.

()

Re-integratie
Waar tot enige jaren geleden een 'vlucht in de Ziek-
tewet' een probaat middel was om een conflict maar
even op zijn beloop te laten, is dat onder de huidige
regelgeving niet meer aan de orde. Veel sneller moet
duidelijk worden wat er aan de hand is. De werkgever
heeft er een financieel belang bij dat de werknemer zo
snel mogelijk zijn werkzaamheden hervat en als de
werkgever het loondoorbetalingrisico heeft verzekerd,
zal die verzekeraar er met behulp van een re-inte-
gratiebedrijf achteraan zitten dat de werknemer her-
vat. De druk op de werknemer zal dus doorgaans snel
toenemen.

Door het STECR Platform Reïntegratie is een
Werkwijzer Arbeidsconflicten opgesteld8, die door
veel bedrijfsartsen worden gehanteerd. Deze werk-
wijze leidt ertoe dat conflicten indien zij worden ge-
volgd door een ziekmelding, zo veel mogelijk worden
gedemedicaliseerd. Indien wordt vastgesteld dat van
een medische beperking in wezen geen of slechts in
beperkte mate sprake is, zal de bedrijfsarts in het al-
gemeen een korte afkoelingsperiode van twee weken,
gevolgd door een gerichte niet-medische interventie
adviseren. Bemiddeling door een mediator kan zo'n
interventie zijn en mijn ervaring is dat dit - terecht of
niet - regelmatig wordt geadviseerd. Medische bege-
leiding of interventies zijn daarna niet meer aan de

6. Zie www.mediationnaasnechtspraak.nl.
7. H.F.M. van de Griendt & E. Schutte, Mediation in arbeids-

conflicten, Rotterdam: Nederlands Mediation InstituUt NMI
2006; A. Couzijn & H. Foeken, Handboek mediation bij ar-
beidszaken, Utrecht: Gopher B.V. 2005; L.P.M. Klijn, Media-
tion in arbeidsrelaties, Deventer: Klmver 2005.

8. STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (te vinden op
www.stecr.nl).

orde en voor de bedrijfsarts kan het dossier dicht. Het

initiatief ligt dan weer volledig bij partijen.
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Art. 7:611 BW

Zodra een conflict (weer) buiten de sfeer van een

ziekmelding komt te liggen, dicteren vooral het goed

werkgever- en werknemerschap hoe partijen zich in
dat conflict dienen op te stellen. Het spreekt vanzelf

dat partijen er toch in eerste instantie op uit behoren
te zijn om het conflict op te lossen en als zij daar

onderling niet uitkomen, ligt mediation voor de hand.

Rechtspraak
Ik heb in de gepubliceerde rechtspraak zo'n 30 uit-
spraken gevonden waarin het oordeel van de (door-
gaans: kanton)rechter mede werd bepaald door de
reactie van de werkgever of de werknemer op een
voorstel voor mediation. De oudste van die uitspra-
ken is uit 1998 en de laatste uit 2006. In een enkel

geval vormde het mislukken van een mediation voor
de kantonrechter (mede) de grond om te concluderen
dat de ontbinding onvermijdelijk was. Zo overwoog
de Kantonrechter te 's-Hertogenbosch: 'Gelet op
voorgaande feiten, en met name op het feit dat me-
diation tussen partijen niet tot een oplossing heeft
geleid, moet worden vastgesteld dat de arbeidsver-
houding tussen partijen volledig en onherstelbaar is
verstoord.,9 Uitspraken waarin in weerwil van een
mislukte mediation een ontbindingsverzoek werd af-
geweien, zijn mij niet bekend. In 16 gevallen ging het
om de hoogte van de ontbindingsvergoeding. In de
meeste gevallen kan niet worden bepaald wat de
precieze invloed van de geweigerde mediation op de
hoogte van de vergoeding is, maar de richting is .

duidelijk. Weigert de werkgever, dan gaat de vergoe-
ding omhoog. Weigert de werknemer, dan gaat de
vergoeding omlaag.lo Uit de rechtspraak volgt dat de
verplichting om aan mediation mee te werken door-
gaans wordt opgehangen aan of de re-integratiever-
plichting, zoals neergelegd in de art. 7:6S8a BW en
7:660a BW of aan het goed werkgever- en werkne-
merschap of aan beide.

Mediation vrijwillig?
De vraag is natuurlijk of in het licht van deze juris-
prudentie het beginsel van de vrijwilligheid, dat me-
diation in zo'n belangrijke mate kenmerkt, overeind

9. Ktr. 's-Hertogenbosch 2 juni 2005, lAR 2005/161.

10. Hogere vergoeding: Ktr. Heerlen 29 september 2000, lAR

2000/255; Ktr. Middelburg 18 september 2002, lAR 2002/238;

Ktr. Delft 4 maart 2004, lAR 2004/88; Ktr. Almelo 5 januari

2006, lAR 2006/141. Lagere vergoeding: Ktr. Eindhoven 20

oktober 2000, Prg. 2000, nr. 5568; Ktr. Maastrichr 28 mei 2004,
lAR 2004/155. Is
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lijk, werkgever noch werknemer kan deelname aan
mediation door de ander afdwingen, maar een wei-
gering lijkt bij de huidige stand van zaken direct
consequenties voor de hoogte van de vergoeding te
hebben.

Voor de 'werknemer die er in de eerste plaats daad-
werkelijk op uit is zijn baan te behouden, doet zich
nog een bijzonder dilemma voor. Als hij niet aan
mediation meewerkt, vergroot hij de kans op uitein-
delijke ontbinding en als die ontbinding volgt, kan
zijn weigering ook nog eens negatieve gevolgen heb-
ben voor de vergoeding. Werkt hij wel mee en mis-
lukt de mediation, dan zal ook dat ertoe kunnen lei-
den dat de rechter tot ontbinding overgaat, juist
vanwege het - gestelde - conflict en de gebleken on-
mogelijkheid dit onder deskundige begeleiding op te
lossen. Gelet op de vertrouwelijkheid die partijen
overeengekomen zijn, staat het hen niet vrij om me-
dedelingen te doen over het verloop van de media-
tion, zodat de rechter geen oordeel kan geven over de
oorzaak van het mislukken van de mediation. Dit

alles zou voor de werkgever reden kunnen zijn ge-
makkelijk in te stemmen met mediation - ook als hij
niets anders meer wil dan beëindiging van de ar-
beidsovereenkomst - om deze vervolgens te laten
mislukken. De werkgever heeft daarbij veel minder te
verliezen.

Een dergelijke strategische inzet van mediation dient
te worden voorkomen, maar dat zal dan toch vooral
behoren te gebeuren door de verwijzer, zoals de be-
drijfsarts, of door de mediator die voorafgaand aan de
mediation dient te onderzoeken of partijen wel met
de juiste intenties aan tafel zitten. Vooral de werkne-
mer doet er verstandig aan twijfels over de intenties
van zijn werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium
onder de aandacht van de bedrijfsarts of de mediator
te brengen, voordat de mediation daadwerkelijk be-
gint en de alsdan overeengekomen vertrouwelijkheid
eraan in de weg staat dat de rechter een en ander in
zijn oordeel betrekt.

61

Exit mediation een alternatief voor de ontbin-

dingsprocedure?
Een specifieke toepassing van mediation die ik ter
afsluiting aan de orde wil stellen, betreft de zoge-
naamde exit-mediation. Dit is een mediation waarbij
partijen van meet af aan, of vanaf een bepaald moment
in de mediation, uitsluitend nog onderhandelen over
de wijze waarop en de voorwaarden waaronder hun
samenwerking wordt beëindigd. Met de wijzigingen
in de Werkloosheidswet op 1 oktober jL, behoeft zorg
over de aanspraken op een uitkering geen reden meer
te zijn om niet aan een exit-mediation mee te werken,

zolang maar duidelijk is dat het initiatief voor de
beëindiging van de werkgever is uitgegaan en van een
dringende reden geen sprake is. Bij exit-mediations
komt de vrijwilligheid ook beter tot zijn recht. Im-
mers, partijen zijn het al eens over de beëindiging en
het mislukken of afbreken van de mediation zal voor

de rechter, die alsnog moet oordelen over een ver-
goeding, van weinig betekenis zijn.
Volgens mij verdient een exit-mediation overweging
als alternatief voor een ontbindingsprocedure. Deze
laatste kenmerkt zich in veel gevallen daardoor dat
partijen veel energie besteden aan wederzijdse af-
braak, teneinde in de eerste plaats - doorgaans wat de
werkgever betreft - de rechter te overmigen van de
noodzaak van de ontbinding en in de tweede plaats
om de hoogte van de vergoeding te beïnvloeden. De
werknemer laat zijn verzet tegen de ontbinding - in
het verweerschrift breed uitgemeten - ter zitting vaak
al na enige indringende vragen van de rechter varen,
waarna de rechter zich slechts nog concentreert op de
vraag of een vergoeding moet worden toegekend en,
zo ja, hoe hoog die dan moet zijn. De rechter hakt die
knoop dan voor partijen door, andere mogelijke ge-
schilpunten blijven onopgelost, zoals concurrentie- of
relatiebeding, openstaande bonussen en andere vor-
men van variabele beloning, afwikkeling van vakan-
tierechten, gebruik van een auto van de zaak, telefoon
en andere emolumenten, berichtgeving over het ver-
trek, enz. De partij die zich door de uitkomst van de
ontbindingsprocedure het meest verongelijkt voelt,
zal de behoefte voelen dat alsnog te compenseren in
een strijd over de resterende geschilpunten.
Dat alles kan in de eerste plaats worden voorkomen
indien partijen al die zaken in goed onderling overleg
regelen en in een beëindigingsovereenkomst vastleg-
gen. Zijn partijen wel onderhandelingsbereid, maar
komen zij er onderling niet uit, of verwachten zij er
niet uit te komen, dan zouden zij kunnen overwegen
een mediator in te schakelen om hen bij het (verdere)
onderhandelingsproces te begeleiden. Het grote
voordeel daarvan is dat het snel kan, er (nog) geen
negatieve energie in de voorbereiding van een ont-
bindingsprocedure behoeft te worden gestoken en de
inhoud van het overleg vertrouwelijk blijft.
Een ontbindingsprocedure (met de daaraan verbon-
den kosten) is bovendien altijd nog mogelijk.
Onderhandelingsbereidheid betekent natUurlijk niet
zonder meer dat partijen ook onderhandelingsruimte
hebben. En als ze die al hebben, wordt die op voor-
hand namurlijk niet prijsgegeven. Onderhandelings-
ruimte is echter iets wat ook door het verloop van de
mediation kan ontstaan, in het bijzonder wanneer
partijen ertoe kunnen worden verleid de belangen
achter hun standpunt aan de ander te openbaren. Een
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goede mediator verstaat deze verleidingskunst en
creëert daarmee wederzijds begrip en onderhande-
lingsruimte.
Als de werknemer er beducht voor is om de moge-
lijkheid van verzet tegen de beoogde beëindiging als
zodanig te snel op te geven - en die indruk zou
kunnen ontstaan als hij meewerkt aan iets dat exit-
mediation heet - kan dat worden voorkomen door de

mediation niet zo aan te duiden en met 'wederzijds
alle opties open' aan de mediation te beginnen.

- Zin en onzin van mediation
Mediation heeft bij sommigen wellicht een soft imago
en dat roept weerstand op. Ik bepleit - en ervaar in de
praktijk - een zakelijke benadering, waarbij mediation
niet meer of minder is dan onderdeel van het reper-
toire dat een advocaat of rechtshulpverlener dient te
beheersen. De ontwikkelingen in de praktijk en de
rechtspraak vereisen dat.
Mediation is ook geen middel voor alle kwalen. Veel
zaken kunnen tussen redelijk denkende partijen en
hun advocaten op de klassieke manier worden ge-
schikt en als ze er niet uitkomen, hakt de rechter de

knoop wel door. Niettemin kan mediation in een
aantal gevallen wel degelijk uitkomst bieden. Het kan
- indien adequaat ingezet - een probaat middel zijn
om tegen overzichtelijke kosten snel een oplossing te
bereiken, die bovendien volledig in eigen hand wordt
gehouden.

ti.

Verborgen cameratoe-
zicht en de rol van de
ondernemingsraad
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55 In ArbeidsRecht 2006. 27 schreven mevr.
mr. R.E.G. Scheepstra en mevr. mr. CM.
Estourgie een artikel over verborgen ca-
meratoezicht op de werkplek. Na bespre-
king van twee recente uitspraken van resp.
de Voorzieningenrechter te Haarlem 1 en de
Voorzieningen rechter te Zwolle2 conclude-
ren zij dat de invoering van de Wet uit-
breiding strafbaarstelling heimelijk came-
ratoezicht geen aardverschuivingen heeft
veroorzaakt in het al dan niet toelaatbaar
zijn van heimelijk cameratoezicht op de
werkvloer. De vraag is of dit standpunt
juist is en of deze uitspraken over het -
steeds vaker voorkomende - verborgen
cameratoezicht niet meer ruimte laten voor
discussie.

- Verborgen cameratoezicht en de WBP
Op het gebruik van videocamera's die beeldopnamen
vastleggen is de Wet bescherming persoonsgegevens
(WBP) van toepassing. Het plaatsen van een video-
camera is enkel toegestaan als de werkgever vooraf en
uitdrukkelijk omschreven een gerechtvaardigd doel
heeft bepaald. Tevens geldt de voorwaarde dat een
van de grondslagen van art. 8 WBP op de situatie
toepasbaar is. Doorgaans zal art. 8 sub f WBP als
grondslag worden gebruikt: het plaatsen van de vi-
deocamera is noodzakelijk voor de behartiging van
het gerechtvaardigd belang van de werkgever. Hierbij
dient de werkgever zijn belang af te wegen tegen de
belangen en de rechten van de werknemers bij het
gebruik van cameratoezicht. Op grond van de infor-
matieplicht dienen werknemers er vooraf over te
worden geïnformeerd dat er persoonsgegevens bij hen
worden verkregen. Een en ander volgt tevens uit het
Halford-arrese, waarin het Europees Hof voor de
rechten van de mens oordeelde dat art. 8 EVRM door

de werkgever was geschonden aangezien het afluiste-
ren van de telefoon van een van de werknemers moest

':. Men. mr. IJ de Laat is advocaat bij Kennedy Van der Laan te
Amsterdam.
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