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1 Inleiding  
 
De telefoon is onmisbaar in het zakelijke verkeer. Bedrijven en (overheids)instellingen verstrekken 
informatie, doen aanbiedingen, nemen bestellingen op, handelen klachten af en dringen aan op 
betaling. De telefoon is daarvoor het eenvoudigste en goedkoopste middel. Gezocht wordt naar 
wegen om de telefonische contacten sneller en beter te laten verlopen, onder meer door toepassing 
van informatietechnologie in bedrijfstelefoonsystemen.  
 
Een toenemend aantal werknemers brengt een aanzienlijk deel van hun werktijd door aan de 
telefoon. Van hen wordt verwacht dat ze het publiek snel, vakkundig en klantvriendelijk te woord 
staan. Een zekere controle daarop is gebruikelijk en op zichzelf oorbaar. De moderne 
bedrijfstelefoonsystemen bieden werkgevers een aantal functies om die controle uit te oefenen. Het 
kan dan gaan om het meeluisteren van door medewerkers gevoerde gesprekken, het opnemen 
daarvan, dan wel om het vastleggen van gegevens over de gevoerde gesprekken en daarmee 
samenhangende activiteiten van de telefonist. Dergelijke faciliteiten worden vaak met de aanschaf 
van nieuwe centrales in huis gehaald.  
 
Het gebruik van die faciliteiten dient evenwel niet afhankelijk te zijn van het technologische aanbod. 
Wat technisch kan mag daarom nog niet. Vormen van misbruik of totale beheersing dienen te 
worden tegengegaan. Respect voor de privacy van werknemers maakt noodzakelijk deel uit van de 
arbeidsomstandigheden in een democratische samenleving. Het staat werkgevers niet vrij om mee te 
luisteren bij alle telefoongesprekken die in het bedrijf worden afgewikkeld of om deze op te nemen. 
Ook het verzamelen van gegevens over het telecommunicatieverkeer, zoals gebelde nummers, het 
tijdstip en de duur, is gebonden aan voorwaarden, evenals de introductie van individuele 
prestatiemetingen.  
 
In vervolg op het in 1994 door de Registratiekamer uitgebrachte rapport Personeelsinformatiesystemen 
- de Wet persoonsregistraties toegepast, acht zij het zinvol nadere criteria te formuleren voor het 
controleren van het telefoonverkeer door werkgevers. De Registratiekamer wordt steeds vaker met 
vragen inzake het mee- of afluisteren van werknemers benaderd. Naar aanleiding van berichten in 
de media heeft de Registratiekamer in het afgelopen jaar drie onderzoeken verricht naar de 
functionaliteit van bedrijfstelefoonsystemen in relatie tot de onschendbaarheid van het 
communicatiegeheim en het respect voor de persoonlijke levenssfeer in arbeidsverhoudingen. Het 
betrof hier respectievelijk een overheidsdienst, een bank en een postorderbedrijf. De resultaten van 
deze onderzoeken zijn verwerkt in dit rapport.  
 
Na een schets van enkele technologische trends en van het juridische kader worden de belangrijkste 
vuistregels geschetst die bij controle van telefonisten in acht moeten worden genomen. De positie 
van de klant blijft daarbij goeddeels buiten beschouwing. Voorts staat het medium telefoon centraal. 
Eigen daaraan is het directe, mondelinge contact tussen de gesprekspartners. Veelal zullen zij, 
anders dan bij een briefwisseling, een terechte verwachting hebben dat het gesprokene ‘off the 
record’ is. Wanneer dat niet meer het geval is zullen zij tenminste in de gelegenheid moeten zijn hun 
communicatiegedrag daarop af te stemmen. De vuistregels moeten in dat licht worden bezien. Zij 
kunnen evenwel ook richting geven bij het formuleren van spelregels bij het gebruik van andere 
communicatiemiddelen zoals e-mail, fax e.d.  
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2 Technische ontwikkeling  
 
Bedrijfstelecommunicatiesystemen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Men spreekt in 
dit verband van Computer-Integrated Telephony (CIT) of van Computer Telephony Integration 
(CTI). Deze ontwikkeling is nog relatief pril. Het verst is ze gevorderd in zogenoemde call centers. 
Dit zijn werkomgevingen met een intensief telefoonverkeer, zoals in de financiële dienstverlening 
(banken en verzekeringsmaatschappijen), de telefonische verkoop (postorders, vluchtreserveringen 
en reizen), telemarketing en de automatisering (helpdesks). Ook bij een aantaloverheidsdiensten 
zoals bijvoorbeeld de 06-11 alarmcentrales, het Kentekenregister, Postbus 51 en de OV-
Reisinformatie zijn call centers in gebruik.  
 
Voor de telefonisten betekent dit, praktisch gezien, dat zij niet meer een eenvoudige telefoon 
bedienen, maar dat hun werkplek is uitgerust met een computerterminal en een telefoontoestel of 
dat de telefoon is ingebouwd in hun PC. De techniek maakt het tevens mogelijk toestellen of 
centrales die zich elders bevinden aan de bedrijfscentrale te koppelen, zodat bijvoorbeeld een bedrijf 
het inkomende telefoonverkeer voor al zijn vestigingen in binnen- en buitenland kan doorleiden 
naar één plaats of naar telefonisten die thuis werken. Daarmee kan de bereikbaarheid belangrijk 
verbeteren.  
 
Het computerdomein en het telefoondomein wisselen voortdurend instructies en berichten uit. 
Vanuit de computer kan de telefoon worden bediend, de telefooncentrale meldt de resultaten aan de 
computer die weer beslist over het vervolg. Daarmee ontstaan allerlei mogelijkheden om de 
productiviteit op de werkplek te verhogen: het met een muisklik selecteren van een nummer in een 
adressenbestand gaat sneller en betrouwbaarder dan het handmatig kiezen. De gegevens van de 
gesprekspartner staan al op het scherm voordat het gesprek wordt aangenomen of de verbinding 
wordt gemaakt. Bij inkomende gesprekken bepaalt de computer welke medewerker het gesprek 
moet aannemen (Automatic Call Distribution). Bij doorverbinden kunnen gelijktijdig de 
bijbehorende klantgegevens naar het scherm van de betreffende collega worden gezet. De 
telefooncentrale verstrekt doorlopend resultaatmeldingen over de gespreksactiviteiten aan de 
computer, die deze weer kan rapporteren in actuele vorm op beeldschermen van supervisors dan 
wel in de vorm van statistische rapporten.  
 
Ook de schakelfunctionaliteit is programmeerbaar, waardoor diverse mogelijkheden ontstaan voor 
meeluisteren dan wel het opnemen van gevoerde gesprekken (luidsprekerstand, inschakelen van 
supervisors of recorders, driegesprekken, vergaderschakelingen e.d.). Tenslotte valt een 
ontwikkeling te constateren in de geautomatiseerde verwerking van de gesprekken zelf. Daarbij 
moet worden gedacht aan het vastleggen van spraak in digitale vorm op gegevensdragers (digital 
recording), al dan niet nadat de computer de stem van de gesprekspartner heeft herkend of een 
woordpatroon (bijvoorbeeld 'bommelding') heeft ontdekt.  
 
In dergelijke werkomgevingen kunnen werknemers zich aan detelefoon in toenemende mate 
geobserveerd en gecontroleerd weten, terwijl de mogelijkheden om vrij te communiceren met 
anderen tot een minimum kunnen worden beperkt.  
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3 Juridisch kader  
 
In werktijd geniet men niet dezelfde vrijheden als daarbuiten. De arbeidsverhouding brengt zekere 
beperkingen met zich mee voor de grondrechten van werknemers. Tegenover het loon staat de 
verplichting werkzaamheden te verrichten onder het gezag van de werkgever en hierbij diens 
aanwijzingen op te volgen. De werknemer is als gevolg daarvan in meer of mindere mate beperkt in 
zijn bewegings- en handelingsvrijheid en in zijn vrijheid van meningsuiting. Hetzelfde geldt voor 
zijn recht op privacy. Met het betreden van de werkplaats moet de werknemer een deel van zijn 
aanspraken op respect voor zijn persoonlijke levenssfeer inleveren. Dit betekent niet dat een 
werkgever bij het nastreven van zijn belang zonder meer aan de belangen en fundamentele 
vrijheden van zijn medewerkers voorbij kan gaan.  
 
Privacybescherming en communicatiegeheim  
Artikel 8 van het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden (EVRM) bepaalt dat een ieder recht heeft op respect voor zijn privé-leven, 
zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie. De verzamelterm voor deze niet 
duidelijk te scheiden rechten is het 'recht op privacy'. Werknemers hebben een gerechtvaardigd 
belang om ook gedurende het uitvoeren van bedrijfsmatige activiteiten relaties met andere mensen 
aan te kunnen gaan (vgl. EHRM 16 december 1992, NJ 1993, 400). Een zekere mate van vrijheid om 
met anderen al dan niet persoonlijk te kunnen communiceren zonder inmenging door de werkgever 
is in dat kader onontbeerlijk. Artikel 8 EVRM beschermt het individu niet alleen tegen inbreuken op 
dergelijke privacyaanspraken door de overheid maar ook wanneer deze afkomstig zijn van 
particulieren, zoals werkgevers. Bovendien zijn de verdragsstaten verplicht om het recht op privacy 
zo goed mogelijk te verzekeren in hun wetgeving, rechtspraak en bestuur.  
 
De Nederlandse Grondwet verklaart het telefoongeheim onschendbaar (artikel 13). Deze 
bescherming van de communicatievrijheid kan worden gezien als een onderdeel van het meer 
omvattender recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 Grondwet). Het 
communicatiegeheim betreft met name de boodschap. Uitgangspunt hierbij is dat de 
gesprekspartners anderen (de overheid of derden) in beginsel niet tot hun communicatie hoeven toe 
te laten en gevrijwaard zijn van inbreuken hierop. Het meeluisteren en opnemen van 
telefoongesprekken raakt vooral de vrijheid om met anderen te communiceren. Van het vastleggen 
van uiterlijke kenmerken van het communicatieverkeer gaat eveneens een 'chilling effect' uit voor de 
communicatievrijheid. Het vastleggen van gegevens die inzicht bieden in de activiteiten van de 
werknemer raakt zowel de persoonlijke levenssfeer als de arbeidsverhoudingen in het algemeen; het 
kan in zekere zin diens handelingsvrijheid beperken om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te 
voeren. Het inperken van dergelijke vrijheden door de werkgever behoeft een rechtvaardigings-
grond terwijl tevens zo terughoudend mogelijk te werk moet worden gegaan. Het vereiste van 
kenbaarheid vloeit voort uit de jurisprudentie op artikel 8 EVRM.  
 
Het enkele bekend zijn van de mogelijkheid tot meeluisteren of opnemen rechtvaardigt het gebruik 
daarvan evenwel niet. Een geval uit de Duitse jurisprudentie kan dit verduidelijken.  
 

Het directielid Z. van een tijdschriftuitgeverij luistert ongemerkt mee met een telefoongesprek van 
chefredakteur S. met een journalist R. Bepaalde uitspraken door de S. ervaart Z. als beledigend. Volgt 
ontslag van S. op staande voet.  
S. beklaagt zich bij de arbeidsrechter, dat Z. op ontoelaatbare wijze kennis had genomen van de inhoud 
van het gesprek. De arbeidsrechter wijst de klacht af: het ging niet om een vertrouwelijk maar om een 
zakelijk gesprek. S. wist bovendien dat de meeluistermogelijkheid bestond en had zich om die reden 
naast zijn diensttoestel voorzien van een privé-toestel. Z. had daarom door mee te luisteren geen 
inbreuk gemaakt op het 'Persönlichkeitsrecht' van S.  
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Tegen dit oordeel komt S. vervolgens op bij het Bundesverfassungsgericht en vindt daarbij gehoor. Dit 
hoogste Duitse college kwam tot het oordeel dat de grondrechtelijke bescherming van het gesproken 
woord niet door het enkele bekend zijn van een meeluistermogelijkheid opzij gezet kan worden. Het 
grondrecht beschermt debevoegdheid van de spreker zelf de kring te bepalen waarvoor zijn woorden 
bestemd zijn, ook als het om dienstgesprekken gaat met een zakelijke karakter.  
(BVerfG 19 december 1991 -1 BvR 382/85; zie Recht der Datenverarbeitung 1992 (Heft 3), p. 121 
e.v.).  

 
Kortom, ook het meeluisteren bij dienstgesprekken is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer die 
rechtvaardiging behoeft. Een kennisgeving over de mogelijkheid tot afluisteren is daarvoor niet 
voldoende.  
 
Strafrecht en arbeidsrecht  
De bescherming van de privacy en van het communicatiegeheim is uitgewerkt in het Wetboek van 
Strafrecht (zie de artikelen 139a-e), door het meeluisteren, opnemen of onthullen van berichten 
onder omstandigheden strafbaar te stellen, met name wanneer dat heimelijk gebeurt. Indien het 
meeluisteren dan wel opnemen geschiedt in opdracht van de werkgever, die tevens de gerechtigde 
is tot de telecommunicatieaansluiting zal -behoudens gevallen van misbruik- van strafbaarheid geen 
sprake zijn (artikel 139c, tweede lid, sub 2). Problematisch in dit verband, is het ongemerkt door 
derden van buiten 'inbellen' in gesprekken van anderen, bijvoorbeeld met behulp van een 
'conference call-schakeling'. Als een telemarketingbureau telefonisch mensen benadert met vragen 
of aanbiedingen, is het maar de vraag of een dergelijk telefoongesprek mede bestemd is voor de van 
buiten op dat gesprek inbellende opdrachtgever van het onderzoek, wiens aanwezigheid mogelijk 
zelfs niet vermoed wordt door de gesprekspartners.  
 
Ook als het meeluisteren of opnemen niet strafbaar is, kan dat wel onrechtmatig zijn jegens de 
betreffende medewerkers. Dat is het geval indien de werkgever jegens hen niet handelt zoals het een 
goed werkgever betaamt (artikel 7A:1638z BW). Hiervan is met name sprake bij het zonder 
noodzaak of met onevenredige middelen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van 
werknemers, dan wel bij het niet betrachten van voldoende zorgvuldigheid bij het beoordelen van 
individuele werknemers op basis van de aldus verkregen gegevens. Bij dat laatste geldt als 
uitgangspunt, dat een werknemer zich moet kunnen verdedigen indien er bezwaren rijzen tegen zijn 
functioneren. Hiervoor is essentieel dat hij weet op grond van welke feiten en omstandigheden hij 
wordt beoordeeld.  
 
Als erkenning en uitwerking van de abstracte kaders van het 'goed werkgeverschap is thans bij het 
parlement in behandeling een wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) die het 
adviesrecht van de ondernemingsraad uit zal breiden tot belangrijke technologische voorzieningen 
(artikel 25, eerste lid, onder k (nieuw) WOR). Besluiten tot invoering van nieuwe hardware of een 
nieuw logistiek systeem, waarvan belangrijke veranderingen zijn te verwachten voor de 
onderneming en de werknemers, zullen voortaan adviesplichtig zijn. Daarnaast zal het 
instemmingsrecht van de ondernemingsraad zich ingevolge de nieuwe onderdelen k. en l. van 
artikel 27 WOR gaan uitstrekken tot voorzieningen voor waarneming of controle op aanwezigheid, 
gedrag of prestaties van werknemers alsmede de regelingen tot bescherming van persoonsgegevens. 
De ondernemingsraad zal daar derhalve mee akkoord dienen te gaan. Overleg met de 
ondernemingsraad zowel over de geïnstalleerde apparatuur als over de privacyregelingen terzake is 
derhalve geboden. Naar verwachting zal deze wijziging van de WOR in de loop van 1997 in 
werking treden.  
 
Bescherming van persoonsgegevens  
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Het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is neergelegd in artikel 10 Grondwet. Het 
vastleggen van persoonsgegevens en het gebruik daarvan is nader geregeld in de Wet 
persoonsregistraties (WPR). Artikel 4, eerste lid WPR bepaalt dat een persoonsregistratie slechts 
mag worden aangelegd voor een bepaald doel waartoe het belang van de houder redelijkerwijs 
aanleiding geeft. In het begrip 'redelijkerwijs' ligt een belangenafweging besloten: de aanleg van de 
persoonsregistratie moet een geschikt middel zijn om het daarmee beoogde doel te bereiken. Voorts 
moet de registratie in redelijke verhouding tot dat doel staan terwijl het doel ook niet met een 
minder ingrijpend middel kan worden bereikt, bijvoorbeeld door het bieden van nadere 
waarborgen.  
 
Wat betekent deze privacywetgeving nu voor dit onderwerp? De WPR is niet van toepassing op het 
meeluisteren dan wel opnemen van telefoongesprekken als zodanig, zolang geen sprake is van 
registratie van persoonsgegevens. Wanneer dat laatste wel gebeurt geldt de WPR wel. Uit artikel 5, 
eerste lid WPR volgt dat uit onrechtmatig meeluisteren of opnemen verkregen gegevens niet in een 
personeelsregistratie mogen worden opgenomen. Wat onrechtmatig is moet worden bepaaldin het 
licht van met name het straf- en arbeidsrecht. De WPR is dus in elk geval van toepassing op het in 
digitale vorm vastleggen van gesprekken op gegevensdragers alsmede op het verzamelen van 
gegevens over het telefoonverkeer die inzicht bieden of, wie, wanneer en met wie iemand telefoneert 
(call detail records). De bevoegdheid tot het aanleggen van een persoonsregistratie moet in verband 
met artikel 4 WPR worden onderworpen aan de volgende afwegingen: (i) Is het doel van de 
gegevensverzameling voldoende duidelijk en specifiek? (ii) Heeft de werkgever een voldoende 
gerechtvaardigd belang bij het aanleggen daarvan? (iii) Is het aanleggen van de 
gegevensverzameling een geschikt middel om het gestelde doel te bereiken? (iv) Is het een 
evenredig middel gelet op het doel? (v) Kan met een minder vergaande methode worden volstaan? 
(vi) Zijn er nadere waarborgen nodig?  
 
De WPR schrijft bovendien voor dat voor elke registratie een op de concrete situatie toegesneden 
privacyregeling dient te worden vastgesteld, in de vorm van een reglement bij de overheid dan wel 
in een aanmeldingsformulier bij de Registratiekamer voor met name het bedrijfsleven. Vrijstelling 
van de verplichting tot aanmelding dan wel reglementering is mogelijk indien ten aanzien van een 
persoonsregistratie wordt voldaan aan de normering van het Besluit genormeerde vrijstelling.  
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4 Afweging in de praktijk  
 
In de praktijk zal de gang van zaken in bedrijfstelefoonsystemen moeten worden getoetst aan deze 
juridische uitgangspunten. Uit de onderzoeken van de Registratiekamer alsmede uit haar overige 
contacten blijkt er behoefte te bestaan aan meer concrete richtlijnen voor het maken van de 
noodzakelijke afweging van belangen in concrete situaties. De vuistregels in de volgende paragraaf 
dienen daartoe. De Registratiekamer geeft daarbij de volgende overwegingen.  
 
Algemeen  
Een werkgever kan er niet zonder meer van uitgaan dat alle telefoongesprekken van en naar zijn 
bedrijf zakelijk van karakter en openbaar zijn. Dit geldt nog in sterkere mate voor situaties waarin 
telefonisten thuis werken. In een aantal situaties kan worden aangenomen dat het voor hetgoed 
functioneren van de onderneming of instelling nodig is om het telefoonverkeer in zekere mate te 
controleren. Voordat overgegaan wordt tot het meeluisteren of opnemen van telefoongesprekken of 
het vastleggen van call detail records moet worden bezien of het beoogde doel niet met minder 
vergaande middelen kan worden bereikt. Het middel moet vervolgens zo weinig en gericht mogelijk 
worden ingezet. Door het stellen van aanvullende waarborgen kan het evenwicht waar nodig 
worden hersteld.  
 
Niet alle gesprekken  
Enerzijds zijn daar de routinematige zakelijke telefooncontacten, waarbij de werknemer namens het 
bedrijf de klant te woord staat, bijvoorbeeld voor het verstrekken van inlichtingen of het opnemen 
van bestellingen. Deze gesprekken hebben niets met de communicatievrijheid van de werknemer te 
maken. Het andere uiterste wordt gevormd door gesprekken die bestemd zijn voor de medewerker 
persoonlijk en die een strikt persoonlijke of zelfs vertrouwelijke inhoud hebben, zoals bijvoorbeeld 
gesprekken met thuis of met een (bedrijfs-)arts. De werknemer heeft een gerechtvaardigd belang om 
dergelijke gesprekken aan de waarneming door zijn werkgever te onttrekken. Dat kan bijvoorbeeld 
door het plaatsen van openbare telefooncellen in het gebouw. Bij thuiswerkende telefonisten zal de 
werkgever er zich van moeten vergewissen dat hij degene is die de gerechtigde is tot de 
telecommunicatieaansluiting, ter voorkoming van strafbaar gedrag.  
 
Tussen deze twee uitersten zullen gesprekken plaats hebben die min of meer persoonlijk dan wel 
vertrouwelijk van karakter zijn. Bij het inzetten van een middel als meeluisteren of opnemen van 
telefoongesprekken dienen ook dergelijke gesprekken zoveel mogelijk te worden ontzien. Daarom 
zal zo selectief mogelijk te werk moeten worden gegaan. Het middel zal zich zoveel mogelijk 
moeten richten op gesprekken met een zakelijke inhoud die niet voor de behandelende medewerker 
in persoon zijn bestemd. De aard van de werkzaamheden kan met zich meebrengen dat de 
werkgever kennis moet kunnen nemen van de inhoud van bepaalde telefoongesprekken. Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het opnemen van gesprekken tussen een vliegtuig en de 
verkeerstoren. Ook het functioneren van personen die de hele dag aan de telefoon zitten kan niet 
goed worden bezien zonder op enige wijze kennis te nemen van de door hen gevoerde gesprekken. 
Als het telefoneren een belangrijk element is voor de beoordeling van een medewerker geldt 
hetzelfde.  
 
In andere gevallen zal het daarentegen niet nodig zijn om door middel van meeluisteren of 
opnemen inzicht te verkrijgen in het functioneren van de betrokkenen.  
 
Doorlopend of incidenteel  
Het middel van meeluisteren dan wel opnemen moet voorts in verhouding staan tot het doel dat 
men daarmee beoogt. Het doorlopend kennisnemen van zakelijke gesprekken zonder aantoonbare 
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noodzaak daartoe is onaanvaardbaar. Daarnaast zullen soms aanvullende waarborgen nodig zijn 
om vormen van misbruik tegen te gaan.  
 
Het doorlopend opnemen van telefoongesprekken zal bijvoorbeeld onontkoombaar zijn in geval van 
telefonische beursorders, die onmiddellijk dienen te worden uitgevoerd. Het bewijs van de 
totstandkoming van de overeenkomst kan dan niet op een andere, minder bezwarende wijze 
worden geleverd. Wel dient dan te zijn gewaarborgd dat de aldus verkregen opnames niet worden 
gebruikt in het kader van het begeleiden of beoordelen van het personeel. In veel gevallen, zoals 
bijvoorbeeld het verlenen van zakelijke kredietfaciliteiten, zal daarentegen wel een schriftelijke 
overeenkomst tot stand worden gebracht. Het doorlopend opnemen van alle telefoongesprekken die 
betrekking hebben op de totstandkoming daarvan, bijvoorbeeld met het oog op het traceren van 
frauduleuze handelingen door het personeel, is dan niet aanvaardbaar.  
 
Voor trainings- of begeleidingsdoeleinden kan worden volstaan met meeluisteren op incidentele 
basis. Het instrueren van het call center personeel zal immers voor een belangrijk deel ook in 
trainingssessies kunnen plaatsvinden. Soms wordt het meeluisteren gespreid over meerdere dagen, 
om te voorkomen dat een ‘off-day’ van de betrokkene een vertekend beeld geeft. De zorgvuldigheid 
brengt in elk geval met zich mee dat evaluaties van de betreffende gesprekken niet eenzijdig kunnen 
zijn. De medewerker moet de kans worden geboden een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de 
betreffende gesprekken. Wanneer er niet direct geëvalueerd kan worden kan het gesprek worden 
opgenomen om dat zo snel mogelijk wel te doen. Het gebruik van dergelijke opnames voor andere 
doeleinden is eveneens niet toegestaan.  
 
Kennisgeving  
De gesprekspartners moeten bovendien in de gelegenheid zijn hun communicatiegedrag specifiek af 
te stemmen op de daarvoor gebruikte techniek en de daarmee samenhangende registratie. Duidelijk 
moet zijn wie van de inhoud van de communicatie dan wel van de daarop betrekking hebbende 
gegevens kennis kan nemen en voor welke doeleinden. Dit kan door de gesprekspartners goed voor 
te lichten over de aanwezige functies in de bedrijfstelefoonsystemen en het gebruik dat daarvan 
wordt gemaakt.  
 
In elk geval moet de betrokkene worden geïnformeerd over het daadwerkelijk meeluisteren of 
opnemen, bijvoorbeeld door middel van een geluidssignaal. In sommige bedrijven kan de 
betrokkene zelf kiezen uit een aantal opties: ongemerkt meeluisteren in vooraf aangekondigde 
periode, meeluisteren met signaal of meeluisteren door de supervisor die naast de medewerker gaat 
zitten. Het in het geheim inschakelen in een gesprek is alleen toelaatbaar met toestemming van de 
betrokkene dan wel in geval van dreigend strafbaar gedrag, zoals bijvoorbeeld het naar buiten 
brengen van bedrijfsgeheimen. De bedreiging moet niet op minder ingrijpende wijze kunnen 
worden verhinderd, bijvoorbeeld door het nemen van preventieve maatregelen. Een ander 
voorbeeld is bij bedreigingen of bommeldingen. Als alleen door middel van het opnemen van 
gesprekken de dader gevonden kan worden of de ernst van de dreiging onderzocht, kan worden 
overgegaan tot het in het geheim opnemen. De opnames zullen vervolgens moeten worden 
omgeven met waarborgen, zoals maatregelen die de toegang tot de gegevens verhinderen en het 
automatisch vernietigen daarvan indien niet is gebleken van daadwerkelijke bommeldingen of 
andere bedreigingen.  
 
Persoonsgegevens  
ACD-centrales en de daarbij gebruikte programmatuur zijn geschikt om arbeidsprestaties en 
gedragsgegevens over werknemers te genereren, vast te leggen en te verwerken. Dit wordt zelfs 
uitdrukkelijk beoogd. De in gebruik zijnde apparatuur maakt het mogelijk om rapportages te 
printen dan wel op beeldschermen te presenteren, waarin gegevens voorkomen die individuele 
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medewerkers voorgehouden kunnen worden, zoals de hoeveelheid afgehandelde telefoontjes, 
hoelang iemand van zijn plaats is en pauze neemt. Geregeld moet worden welke gedrags- en 
prestatiegegevens vastgelegd moeten worden en tot welke uitkomsten over gedrag en prestatie die 
data verwerkt moeten worden.  
 
Het belang van het genereren van informatie ten behoeve van het actuele management van het 
primaire bedrijfsproces in een call center is evident. Dit rechtvaardigt nog niet het bewaren van 
dergelijke gegevens op persoonsniveau nadat het gesprek is afgehandeld. In beginsel mogen de call 
detail records welke persoonsgegevens bevatten betreffende alle inkomende, uitgaande en interne 
gesprekken alsmede allerlei andere gebeurtenissen en handelingen (zoals toestel bezet, toestel vrij, 
toestel opgenomen, activering van andere functies) niet bewaard worden nadat het gesprek is 
beëindigd. Wanneer dat wel gebeurt zal de registratie de toets van de artikelen 4 en 5 WPR moeten 
kunnen doorstaan. De werkgever dient derhalve aannemelijk te maken dat hij een voldoende 
gerechtvaardigd belang heeft bij het vastleggen van de betreffende persoonsgegevens.  
 
Aanmelden of niet?  
Het vaststellen van een privacyregeling is een wettelijke verplichting. Het scheppen van formele 
waarborgen rond registratiesystemen dient in de systematiek van de WPR te gebeuren in de vorm 
van aanmeldingsformulieren, reglementen of het toepasselijk verklaren van een regeling uit het 
Besluit genormeerde vrijstelling (Staatsblad 1990, 16). Elk van deze regelingsvormen voor de privacy 
wordt in de toekomst onderworpen aan de instemming van de ondernemingsraad.  
 
Voor een geautomatiseerde verzameling gespreksopnames bestaat geen vrijstellingsmogelijkheid. 
Daarvoor dienen bedrijven de waarborgen steeds vast te leggen in een aanmeldingsformulier en 
overheidsorganen in een reglement.  
 
De gespreksopnames dan wel uit meeluisteren verkregen informatie en ook de gespreksgegevens 
zullen zo snel mogelijk geëvalueerd moeten worden waarna deze informatie in de regel verloren zal 
kunnen gaan en alleen de resultaten uit de evaluatie zelf bewaard zullen kunnen worden in (een 
deel van) de personeelsadministratie, tenzij zich een verschil van mening voordoet waarbij het vast 
te leggen materiaal nog onmisbaar is. In niet aangemelde persoonsregistraties mogen slechts 
beoordelingsgegevens zijn opgenomen die bij de betrokkenen bekend zijn.  
 
Voor het loggen van call detail records geldt het volgende. In beginsel dienen deze gegevens na 
afloop van het gesprek verloren te gaan. Wanneer bepaalde gegevens daaruit nog voor specifieke 
doelen bewaard moeten blijven, (bijvoorbeeld om de rekening van PTT Telecom te controleren), dan 
dienen de voor dat doel nodige gegevens uitgefilterd te worden en bewaard blijven om ze verloren 
te laten gaan na controle van de rekening, tenzij ze nog kunnen dienen als bewijs in een geschil met 
PTT Telecom. Een dergelijke registratie is te vergelijken met een boekhouding, waarvoor artikel 9 
BGV een vrijstellingsmogelijkheid biedt, mits wordt voldaan aan de daarin geformuleerde eisen. 
Voor een algemene verzameling call detail records dient in elk geval een aanmelding te worden 
verricht, waarin het doel, de vast te leggen gegevens, het gebruik en de bewaartermijnen zijn 
vastgelegd.  
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5 Vuistregels  
 
 
5.1 Meeluisteren voor training en begeleiding  
 
Beperkingen  
 Alleen in opdracht van de werkgever die tevens de gerechtigde is tot de 

telecommunicatieaansluiting;  
 beperken tot werknemers voor wie het telefoneren een zodanig belangrijk element is van hun 

taak dat zonder kennisneming van door hen gevoerde gesprekken geen inzicht kan worden 
verkregen in hun functioneren;  

 beperken tot gesprekken met routinematige, zakelijke inhoud die voor het bedrijf zijn bestemd; 
dus bijvoorbeeld alleen bij gesprekken die binnenkomen op algemene informatienummers;  

 beperken in tijd: niet doorlopend maar alleen op incidentele basis: tijdens inwerkperiode meer, 
later minder. Vooraf aankondigen in welke periodes;  

 alleen indien mogelijkheden worden geboden gesprekken met meer persoonlijke inhoud aan 
meeluisteren te onttrekken.  

 
Voorwaarden  
 Voorlichting aan medewerkers over de mogelijkheden tot meeluisteren, het gebruik en het doel 

daarvan;  
 technische en organisatorische maatregelen tegen gebruik voor andere doeleinden;  
 kennisgeving van daadwerkelijk meeluisteren (geluidssignaal als daadwerkelijk wordt 

meegeluisterd/ zelf supervisor laten meeluisteren/ keuzemogelijkheid bieden om al dan niet 
gewaarschuwd te worden middels geluidssignaal);  

 directe evaluatie van meegeluisterde gesprekken met de betrokkene.  
 
 
5.2 Meeluisteren voor individuele beoordeling  
 
Beperkingen  
Zie 5.1  
 
Voorwaarden  
Zie 5.1 Aanvullende voorwaarden  
 Beoordelingscriteria bekend maken aan betrokkenen;  
 waarborgen voor personeel vastleggen met formalisering van het gebruik van door 

meeluisteren van gesprekken verkregen gegevens voor beoordelingsdoeleinden.  
 
 
5.3 Opnemen voor training en begeleiding  
 
Beperkingen  
 Alleen in opdracht van de werkgever die tevens de gerechtigde is tot de 

telecommunicatieaansluiting;  
 beperken tot werknemers voor wie het telefoneren een zodanig belangrijk element is van hun 

taak, dat zonder kennisneming van door hen gevoerde gesprekken geen inzicht kan worden 
verkregen in hun functioneren en minder ingrijpende wijze niet mogelijk is, bijvoorbeeld door 
meeluisteren;  

 alleen bij zakelijke gesprekken, bestemd voor werkgever;  
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 alleen op incidentele, niet-doorlopende basis.  
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Voorwaarden  
 Mogelijkheden om gesprekken met meer persoonlijke inhoud aan waarnemingen te onttrekken;  
 bekendmaking van aanwezige mogelijkheden, gebruik daarvan en doeleinden waarvoor aan 

betrokkenen;  
 melding van daadwerkelijk opnemen aan betrokkenen;  
 maatregelen om gebruik en toegang voor andere doeleinden te verhinderen.  
 
 
5.4 Opnemen voor individuele beoordeling  
 
Beperkingen  
Zie 5.1  
 
Voorwaarden  
Zie 5.2 Aanvullende voorwaarden  
 In procedureel opzicht waarborgen dat medewerker het betreffende gesprek en de 

omstandigheden waaronder nog kan memoreren en naar voren kan brengen; - opgenomen 
gesprekken direct, binnen een week, evalueren;  

 na evaluatie als regel opnames direct vernietigen;  
 in personeelsdossier op te nemen gegevens eerst met de betrokkene bespreken, waarbij deze in 

de gelegenheid wordt gesteld daarop te reageren; - waarborgen voor personeel vastleggen met 
formalisering van het gebruik van door opnemen van gesprekken verkregen gegevens voor 
beoordelingsdoeleinden.  

 
 
5.5 Opnemen voor bewijs van telefonische transacties  
 
Beperkingen  
 Alleen als het bewijs van telefonisch gegeven opdracht niet op een andere wijze kan worden 

verkregen, terwijl daarmee aanzienlijke risico's worden gelopen;  
 alleen gesprekken opnemen met zakelijke inhoud;  
 mogelijkheid eventuele andere gesprekken achteraf te vernietigen.  
 
Voorwaarden  
 Kenbaarheid van technische mogelijkheden, het gebruik en het doel daarvan voor beide 

gesprekspartners; geen gebruik of verstrekkingen voor andere doeleinden, waaronder evaluatie 
van het personeel;  

 bieden van mogelijkheden aan personeel om gesprekken met meer persoonlijke inhoud aan 
kennisneming in opdracht van werkgever te onttrekken;  

 bewaartermijn relateren aan termijn gedurende welke de transactie nog kan worden betwist;  
 geen vrijstelling mogelijk voor registraties van gespreksopnames.Altijd aanmelden.  
 
 
5.6 Opnemen voor bedrijfsbeveiliging  
 
Beperkingen  
 Niet doorlopend alle telefoonverkeer opnemen of analyseren. Eerst aanwezige risico's 

analyseren en waar mogelijk preventieve maatregelen nemen;  
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 alleen indien het noodzakelijk is voor het leveren van bewijs dat de medewerker zich schuldig 
maakt aan ernstige misdrijven, zoals bedrijfsspionage, schending van bedrijfsgeheimen, bij 
bommeldingen of andere ernstige bedreigingen. Zo gericht mogelijk opnemen.  
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Voorwaarden  
 Maatregelen die gebruik voor andere doeleinden uitsluiten. Alleen toegang tot gegevens voor 

het leveren van bepaald bewijs;  
 vernietiging onmiddellijk na gebleken irrelevantie voor het betreffende onderzoek.  
 
 
5.7 Registratie gespreksgegevens voor aansturing primaire bedrijfsproces  
 
Voorwaarde  
 Voor het bewaren van alle gespreksgegevens (call detailrecords) na afhandeling van de 

gesprekken dient een aanmelding te worden verricht, waarin doel, gebruik en bewaartermijnen 
worden vastgelegd.  

 
 
5.8 Registratie gespreksgegevens voor beheersing telefoonkosten/tegengaan privé-gebruik telefoonfaciliteiten  
 
Beperkingen  
 Registratie beperken tot gesprekken die kosten met zich meebrengen, dus niet inkomende of 

interne gesprekken;  
 alleen gegevens opnemen die relevant zijn voor beheersing van telefoonkosten, zoals datum, 

tijdstip, duur en te verrekenen kosten;  
 Voor wat betreft het vastleggen van gebelde nummers bijvoorbeeld om achteraf na te gaan of er 

geen sprake is geweest van een privé-gesprek, is verdedigbaar dat de betrokken medewerker 
ook tekst en uitleg kan geven op basis van een niet volledig vastgelegd nummer. In sommige 
centrales is deze optie dan ook ingebouwd (geen vastlegging laatste vier cijfers).  

 
Voorwaarden  
 De regeling uit het Besluit genormeerde vrijstelling toepassen of de registratie aanmelden. In de 

aanmelding het doel, de op te nemen gegevens, het gebruik, de verstrekkingen en de 
bewaartermijnen vastleggen.  

 
 
5.9 Registratie gespreksgegevens voor opsporing van fraude  
 
Beperking  
 Dit doel kan de algemene vastlegging van call detail records niet rechtvaardigen. Pas wanneer 

er aanwijzingen zijn over mogelijk ernstige misdragingen (verstrekken van bedrijfsgeheimen, 
lekken naar de pers e.d.) moet worden overgaan tot zo gericht mogelijk verzamelen van nadere 
gegevens.  

 
Voorwaarde  
 Achteraf moeten niet relevant gebleken gegevens vernietigd worden.  
 
 
5.10 Registratie gespreksgegevens voor prestatiemeting en beoordeling  
 
Beperking  
 Alleen de gegevens bewaren en rapporteren die relevant zijn met oog op kwantitatieve normen.  
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Voorwaarden  
 Beoordelingsnormen kenbaar voor betrokkenen; dagrapporten per medewerker dienen met 

oog op zorgvuldigheid zo spoedig mogelijk te worden geëvalueerd. - Vervolgens onmiddellijke 
vernietiging van de dagrapporten alsmede de daaraan ten grondslag liggende 
persoonsgegevens.  

 
 
5.11 Registratie gespreksgegevens voor managementinformatie  
 
Beperking  
 Voorzover nodig voor de algemene beleidsdoeleinden, zoals kostenmanagement en 

capaciteitsplanning dienen de in dat kader te bewaren gegevens te worden ontdaan van 
identificerende kenmerken, bijvoorbeeld door aggregatie tot groepsniveau.  
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6 Conclusies  
 
Het toepassen van informatietechnologie in bedrijfstelefoonsystemen is een bruikbaar middel om 
het telefoonverkeer te beheersen en gespecialiseerde telefonisten te begeleiden. Maar het formuleren 
van een bedrijfsbeleid en procedures die de privacy en de communicatievrijheid van werknemers 
beschermen, zijn daarbij een absolute voorwaarde.  
 
De vuistregels die hiervoor geschetst zijn kunnen een houvast bieden aan het ontwikkelen van een 
dergelijk beleid. Het verdient aanbeveling de ondernemingsraden daarbij te betrekken, na de 
voorgenomen wijziging van de Wet op de ondernemingsraden is dit zelfs verplicht.  
 
Een aantal te maken keuzes zullen moeilijk te realiseren zijn in verband met mogelijke technische 
beperkingen van de huidige systemen. Echter, naar de overtuiging van de Registratiekamer zullen 
organisaties die zich committeren aan een privacybeleid voor hun telefonisten niet slechts de 
voordelen van de nieuwe telefoontechnologie genieten, maar uiteindelijk ook het vertrouwen van de 
personen die daarmee werken.  
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