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Inleiding
In 2010 heeft de Algemene Vergadering Bureaus Jeugdzorg (thans: Algemene Vergadering
Jeugdbescherming) een handelwijze vastgesteld ten aanzien van het maken van
geluidsopnamen in de hulpverlening. Het document dat tot stand kwam in samenwerking
met het juristenoverleg, is destijds opgesteld vanuit de wenselijkheid om te komen tot een
gezamenlijk standpunt en handelwijze hoe om te gaan met het verzoek tot het maken van
geluidsopnamen.
De Bureaus Jeugdzorg en de landelijk werkende instellingen (LWI), thans: de
Gecertificeerde Instellingen (GI), hadden en hebben te maken met cliënten die
geluidsopnamen willen maken van gesprekken die zij hebben met medewerkers van een GI.
Een gezamenlijke handelwijze hierin voor de GI is richtinggevend en zeker ook vanuit het
oogpunt van zorgvuldigheid, duidelijkheid en rechtsgelijkheid van cliënten wenselijk.
De Nationale ombudsman heeft eind 2014 geconstateerd dat overheidsinstanties
verschillend omgaan met verzoeken van burgers om geluidsopnamen te mogen maken.
Sommige instanties hebben er in beginsel geen bezwaar tegen, andere staan het in geen
geval toe. De Nationale ombudsman krijgt regelmatig vragen van burgers omdat het hun
niet of onvoldoende duidelijk is wat nu wel en wat niet is toegestaan. De Nationale
ombudsman heeft met verschillende overheidsinstanties afzonderlijk en in gezamenlijkheid
gesprekken over dit onderwerp gevoerd. Deze gesprekken hebben er – mede - toe geleid
dat de Nationale ombudsman een aantal spelregels heeft geformuleerd ten aanzien van het
opnemen van gesprekken. Deze spelregels zijn vervat in het rapport ‘Spelregels voor het
maken van geluidsopnamen’.
De spelregels van de Nationale ombudsman zijn, na bespreking ervan in de Algemene
Vergadering Jeugdbescherming, op verzoek van de Algemene Vergadering vervolgens
opgenomen in het in 2010 geformuleerde standpunt over het maken van geluidsopnamen.
Hierbij is de gelegenheid aangegrepen om het standpunt waar nodig te actualiseren en te
redigeren. Op verzoek van de Algemene Vergadering wordt in voorliggende handelwijze
tevens aandacht besteed aan het maken van beeldopnamen.
In het document wordt achtereenvolgens ingegaan op het juridisch kader en zorgvuldig
gebruik van geluidsopnamen, de handelwijze bij het verzoek tot het maken van
geluidsopnamen, de handelwijze bij het verzoek tot het maken van beeldopnamen en de
beschrijving van een spoedprocedure. Tot slot is een aantal bijlagen opgenomen.
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1. Juridisch kader en zorgvuldig gebruik van beeld- en geluidsopnamen
Zoals ook in het rapport ‘Spelregels voor het maken van geluidsopnamen’ van de Nationale
ombudsman is opgenomen, blijkt uit het juridisch kader dat het niet strafbaar is om
gesprekken waaraan wordt deelgenomen op te nemen, ook niet als de andere partij
daarover niet is geïnformeerd (zie bijlage 1). De wetgever gaat er daarbij van uit dat de
opnamen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden,
waarbij te denken valt aan het thuis nog na kunnen luisteren van het gesprek of dit
bespreken met een vertrouwenspersoon.
Cliënten hebben vaak een bepaalde reden om een geluidsopname te maken van een
gesprek. Een dergelijk verzoek kan in beginsel niet geweigerd worden. Maar niet in alle
situaties is het wenselijk om een geluidsopname te maken. Daarom is het van belang hier
eerst het gesprek met de cliënt over aan te gaan. Als de GI zich in de positie van de cliënt
probeert te verplaatsen en te weten komt waarom deze het gesprek wil opnemen, kan
mogelijk ’de kou uit de lucht’ worden gehaald. De cliënt kan zich gehoord voelen en wellicht
geen behoefte meer hebben om het gesprek op te nemen. In andere situaties kan er
aanleiding zijn om geen toestemming te verlenen voor het maken van een geluidsopname,
bijvoorbeeld wanneer er twee ouders betrokken zijn bij het gesprek en de andere ouder
geen toestemming geeft voor de opname. Of in de situatie dat de cliënt de opname niet
voor persoonlijke of huishoudelijke doeleinden wenst te gebruiken maar de opname
bijvoorbeeld openbaar wenst te maken. In deze gevallen zal de GI een alternatief
voorstellen zoals het bieden van de mogelijkheid om een gemachtigde of
vertrouwenspersoon mee te nemen naar het gesprek.
Uitgangspunt is dat het maken van geluidsopnamen in beginsel mogelijk moet zijn. Omwille
van zorgvuldigheid en duidelijkheid voor zowel de cliënt als de (medewerker van de) GI is
de hiernavolgende handelwijze opgesteld. Deze handelwijze is grotendeels van
overeenkomstige toepassing op het maken van beeldopnamen. Daar waar de handelwijze
afwijkt wordt dit duidelijk aangegeven.
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2. Handelwijze bij het verzoek tot het maken van geluidsopnamen
1 Vertrouwenspersoon
Het is aan te raden de cliënt er van het begin af aan actief op te wijzen dat hij bij elk
gesprek met een medewerker van de GI iemand mee kan nemen; in de zorgsector is dit
algemeen geaccepteerd. Zo wordt een mogelijk wantrouwen jegens de hulpverlening
voorkomen of beperkt. Ook kunnen cliënten door de hulpverleners gewezen worden op het
bestaan van de vertrouwenspersonen van bijvoorbeeld het AKJ1. Mochten de cliënt een
vertrouwenspersoon willen meenemen die zich in zijn algemeenheid schadelijk voor de
hulpverlening opstelt, dan kan de GI deze persoon weigeren.
2 Informatie
De GI heeft een verantwoordelijkheid als het gaat om het informeren van de cliënt over de
mogelijkheid van het opnemen van gesprekken. Het is aan de GI zelf om deze
verantwoordelijkheid te nemen en de cliënt actief te informeren, bijvoorbeeld via de eigen
website. Met andere woorden: de GI heeft hierin een zekere speelruimte, waarbij openheid
het uitgangspunt is.
3 Verzoek geluidsopnamen
De cliënt maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken. Dit omwille
van een zorgvuldig verloop en het kunnen maken van afspraken.
Een verzoek van de cliënt tot het maken van geluidsopnamen kan zowel mondeling als
schriftelijk worden gedaan. Het maakt niet uit of het gaat om opnamen gemaakt op kantoor
of in de thuissituatie van de cliënt.
Indien de cliënt opnamen heeft gemaakt zonder dit van te voren te verzoeken, dan krijgt de
cliënt een brief waarin hij gewezen wordt op eventuele gerechtelijke procedures bij
schending van de privacy van de medewerker.
4 Toestaan, tenzij
De GI staat het maken van geluidsopnamen toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit
niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan. Dit ‘toestaan, tenzij’ is ingegeven
door de ‘kwetsbare’ en soms afhankelijke positie van de cliënt ten opzichte van de GI.
Overigens zal de cliënt wel een reden moeten aangeven voor het opnemen van een
gesprek, anders is er immers geen basis om op het verzoek te beslissen (wel/niet
toestaan). Redenen voor de GI om het maken van opnamen toe te staan kunnen
bijvoorbeeld zijn dat de cliënt het gesprek thuis nog even wil naluisteren of met zijn
vertrouwenspersoon wil evalueren, of de GI het wantrouwen bij de cliënt wil wegnemen.
Een verzoek kan worden geweigerd als de cliënt bij voorbaat reeds aangeeft dat de opname
voor andere doeleinden dan voor eigen gebruik is bestemd of wanneer op voorhand
duidelijk is dat de belangen van bijvoorbeeld de minderjarige ernstig worden geschaad.
Het is in beginsel de leidinggevende van de medewerker die beslist op het verzoek van de
cliënt. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt en opgenomen in het dossier van
de cliënt. In geval het verzoek wordt gehonoreerd kan de beslissing onderdeel uitmaken
van het afsprakenkader als bedoeld bij onderdeel 5.
______
1

De beschikbaarheid van een vertrouwenspersoon is in de Jeugdwet verankerd, alsmede in het Besluit Jeugdwet.
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Als bij het gesprek met de medewerker en de cliënt ook anderen aanwezig zijn, moeten
deze anderen toestemming geven om een geluidsopname van het gesprek te maken. Geen
toestemming van deze anderen leidt tot afwijzing van het verzoek en behoeft geen nadere
overweging of onderbouwing.
5 Afspraken
De GI maakt afspraken met de cliënt onder welke voorwaarden de geluidsopnamen mogen
worden gemaakt, waardoor de vertrouwelijkheid blijft gewaarborgd. De afspraken zien in
ieder geval op het niet knippen en plakken in de geluidsopnamen, het niet mogen
verstrekken van de geluidsopnamen aan derden, het niet mogen openbaar maken zonder
toestemming van de andere partij of het niet mogen verstrekken van een kopie van de
geluidsopname aan de andere partij (indien gewenst). In dit gesprek en de daaruit
voortvloeiende afspraken komt in ieder geval ook aan de orde wat al dan niet de rol van de
geluidsopnamen in het verdere (besluitvormings)proces zal zijn. De gemaakte afspraken
worden vervolgens bevestigd in een verklaring die door beide partijen wordt ondertekend
(bijlage).
Weigering van de cliënt om de verklaring te ondertekenen kan een reden zijn om het
verzoek af te wijzen.
6 Opnamen
Uitgangspunt is dat de cliënt zelf de geluidsopnamen maakt.
Het gesprek waarvan een opname wordt gemaakt, wordt in beginsel door twee
medewerkers van de GI gevoerd. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker zelf het
gesprek opneemt. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt.
7 Kopie opname
De cliënt verstrekt aan de GI een kopie van de opname of vice versa als de GI de opname
maakt. Op deze wijze beschikken beide partijen over dezelfde informatie.
8 Knippen en plakken
Noch de cliënt noch de GI knipt of plakt in een geluidsopname of bewerkt de opname op
andere wijze die niet in overeenstemming is met vooraf gemaakte afspraken.
9 Openbaarmaking
Noch de cliënt noch de GI verstrekt zonder toestemming van de andere partij
geluidsopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
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3. Handelwijze bij het verzoek tot het maken van beeldopnamen
1 Portretrecht
De medewerker van de GI mag het maken beeldopnamen zowel op kantoor als in de
thuissituatie altijd weigeren op grond van het portretrecht. De beeldopnamen mogen dan
niet worden gemaakt.
De rechtsbescherming van medewerkers bij beeldopnamen is sterker dan bij
geluidsopnamen. Op grond van het portretrecht kan de medewerker weigeren dat er
beeldopnamen worden gemaakt. Als de beeldopnamen daarnaast niet zijn aangekondigd, is
de maker strafbaar (art. 139f Wetboek van Strafrecht). Dat is bij geluidsopnamen niet het
geval. Er is dan dus zowel sprake van schending van art. 139f WvSr als schending van het
portretrecht zoals vastgelegd in de Auteurswet.
2. Beslissing op verzoek
De medewerker besluit of hij het maken van beeldopnamen wel of niet toestaat en
informeert daarover diens leidinggevende. De leidinggevende van de medewerker beslist
vervolgens op het verzoek van de cliënt met in achtneming van het besluit van de
medewerker. De beslissing wordt schriftelijk kenbaar gemaakt en opgenomen in het dossier
van de cliënt.
a.

Toestaan beeldopnamen
In geval het verzoek wordt gehonoreerd kan de beslissing onderdeel uitmaken van het
afsprakenkader.

b.

Niet toestaan beeldopnamen
Met de cliënt wordt vervolgens overlegd of het verzoek omgezet wordt in een verzoek
tot het maken van geluidsopnamen. Het besluit over dit laatstgenoemde verzoek wordt
genomen met inachtneming van bepaling 4 uit paragraaf 2.

4 Afspraken
Indien het maken van beeldopnamen wordt toegestaan, maakt de GI afspraken met de
cliënt onder welke voorwaarden de beeldopnamen mogen worden gemaakt, waardoor de
vertrouwelijkheid blijft gewaarborgd. De afspraken zien in ieder geval op het niet mogen
knippen en plakken in de beeldopnamen, het niet mogen verstrekken van de beeldopnamen
aan derden en het niet mogen openbaar maken zonder toestemming van de andere partij
of het niet mogen verstrekken van een kopie van de beeldopnamen aan de andere partij
(indien gewenst). In dit gesprek en de daaruit voortvloeiende afspraken komt in ieder geval
ook aan de orde wat al dan niet de rol van de beeldopname in het verdere
(besluitvormings)proces zal zijn. De gemaakte afspraken worden vervolgens bevestigd in
een verklaring die door beide partijen wordt ondertekend (bijlage).
Weigering van de cliënt om de verklaring te ondertekenen kan een reden zijn om het
verzoek af te wijzen.
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5 Opnamen
Uitgangspunt is dat de cliënt zelf de beeldopnamen maakt.
Het gesprek waarvan een opname wordt gemaakt, wordt in beginsel door twee
medewerkers van de GI gevoerd. Een andere mogelijkheid is dat de medewerker zelf het
gesprek opneemt. Vooraf worden hierover afspraken gemaakt.
6 Kopie opname
De cliënt verstrekt aan de GI een kopie van de opname of vice versa als de GI de opname
maakt. Op deze wijze beschikken beide partijen over dezelfde informatie.
7 Knippen en plakken
Noch de cliënt noch de GI knipt of plakt in een beeldopname of bewerkt de opname op
andere wijze die niet in overeenstemming is met vooraf gemaakte afspraken.
8 Openbaarmaking
Noch de cliënt noch de GI verstrekt zonder toestemming van de andere partij
beeldopnamen aan derden of maakt deze openbaar.
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4. Spoedprocedure
1 Zonder voorafgaand verzoek
De cliënt kan een medewerker zonder voorafgaand verzoek confronteren met het verzoek
om het gesprek op te nemen, bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek. In dat geval probeert de
medewerker om hierover telefonisch overleg met zijn leidinggevende of –indien deze niet
bereikbaar is- met de juridische afdeling te hebben. Lukt dat telefonisch overleg niet, dan
neemt de medewerker zelf een beslissing over het toestaan van het maken van
geluidsopnamen. In het geval de medewerker het verzoek toewijst worden ter plekke
afspraken gemaakt die in een verklaring worden opgenomen. De medewerker wijst het
verzoek sowieso af als de cliënt aangeeft de opnamen voor andere doeleinden dan eigen
gebruik te willen bestemmen en kan het verzoek afwijzen als de cliënt een verklaring niet
wil ondertekenen.
2 Spoedprocedure en beeldopnamen
Paragraaf 4 is niet van toepassing op het maken van beeldopnamen.

Bijlagen:
1. Juridisch kader
2. Voorbeeldverklaring in verband met het maken van geluidsopnamen
3. Voorbeeldbrieven in verband met het maken van opnamen
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Bijlage 1. Juridisch kader
Wet Bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Het stemgeluid of een video-opname van een persoon kan beschouwd worden als een
persoonsgegeven. Persoonsgegevens mogen op grond van art. 8 Wbp onder meer verwerkt
worden als:
a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
f. 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 vrijheden van de betrokkene, in het
bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
Daarnaast bepaalt art. 2 lid 2 sub a Wbp, dat deze wet niet van toepassing is op verwerking
van persoonsgegevens ten behoeve van activiteiten met uitsluitend persoonlijke of
huishoudelijke doeleinden.
Wetboek van Strafrecht (WvSr)
Het wetboek van strafrecht bevat enkele artikelen die betrekking hebben op het afluisteren
en opnemen van gesprekken met behulp van een technisch hulpmiddel.
Art. 139a lid 1 WvSr bepaalt dat iemand die geen deelnemer is aan het gesprek of die niet
in opdracht van een deelnemer handelt niet een gesprek in een woning, besloten lokaal of
erf, het gesprek mag opnemen. Met andere woorden, de deelnemer mag, zelfs zonder zijn
gesprekspartner in te lichten, het gesprek (ook door een derde laten) opnemen. Zo een
heimelijk opgenomen gesprek mag niet zomaar gepubliceerd worden. De andere partij zal
waarschijnlijk niet verwacht hebben dat het gesprek opgenomen werd. Er moet een goede
reden zijn om diens privacybelang opzij te zetten (zie art. 8 sub f Wbp). Bijvoorbeeld:
gebruik van de opname als bewijs van bedreiging.
Gesprekken tussen deelnemers die buiten een woning, besloten lokaal of erf plaatsvinden,
mogen niet heimelijk worden opgenomen door een derde op grond van art. 139b lid 1
WvSr. Met andere woorden, als de derde in alle openbaarheid een gesprek opneemt, dan is
het opnemen van gesprekken niet strafbaar.
Het maken van beeldopnamen
Met betrekking tot een foto- of filmopname bepaalt art. 139f lid 1 WvSr dat elk opzettelijk
filmen of fotograferen in woningen of niet-publieke plaatsen is verboden, tenzij dit duidelijk
is aangekondigd. Het in bezit hebben van een foto of film die op die manier is gemaakt of
het openbaar maken daarvan, is bovendien ook verboden op grond van de artt. 139f en
139g WvSr.
Art. 441b WvSr bepaalt dat elk opzettelijk filmen of fotograferen van personen met een
aangebrachte camera in de openbare ruimte verboden is, tenzij dit vooraf duidelijk is
aangekondigd.
In beide gevallen geldt: als de aanwezigheid van de camera’s is aangekondigd, dan is het in
principe toegestaan. Als de aanwezigheid ervan niet is aangekondigd, dan kan het soms
nog steeds toegestaan zijn als er sprake is van een bijzondere, zwaarwegende reden om
van zo’n verborgen cameragebruik te maken bijvoorbeeld om diefstal van een bepaalde
werknemer aan te tonen.
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Portretrecht (de Auteurswet)
Het portretrecht is geregeld in de Auteurswet (Aw). Art. 21 Aw bepaalt dat als een portret
niet in opdracht is gemaakt, de afgebeelde persoon zich kan verzetten tegen publicatie
(openbaarmaking) als de persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten.
Onder redelijk belang kunnen zowel persoonlijke belangen als commerciële belangen
worden verstaan.
Onder persoonlijke belangen wordt onder andere verstaan dat de privacy van de
betrokkene zich verzet. Daaronder wordt mede verstaan dat de afbeelding bijvoorbeeld
wordt benut om de persoon in zijn goede naam of eer aan te tasten of dat de wijze van
afbeelden onredelijk schadelijk is voor het imago van de betrokkene. Overigens hoeft de
aanwezigheid van een ‘redelijk belang’ niet direct te leiden tot een verbod om de foto
openbaar te maken, er kan een belang aanwezig zijn om de foto wel te publiceren, waarbij
gedacht kan worden aan de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
Als er wel sprake is van een portret dat in opdracht is gemaakt, mag de maker het portret
niet zonder toestemming van de geportretteerde of diens nabestaanden openbaar maken
(art. 20 Aw).
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Bijlage 2. Voorbeeldverklaring in verband met het maken van geluidsopnamen2
Ondergetekende verklaart:
-

dat hij/zij toestemming heeft gekregen tot het maken van een geluidsopname van
het gesprek met (naam medewerker GI) op (datum) te (locatie).

-

dat het maken van de opname als doel heeft (nader in te vullen).

-

dat hij/zij weet dat in een dergelijk gesprek privacygevoelige zaken aan de orde
kunnen komen, niet alleen van ondergetekende zelf, maar ook van anderen
waaronder de kinderen, de andere ouder, degene die de kinderen verzorgt, degene
die informatie over de kinderen en hun situatie kan geven enzovoorts.

-

dat de opname alleen voor eigen gebruik bestemd is en dat het bestemmen van de
opname of gegevens van de opname voor andere doeleinden dan voor eigen
gebruik een schending is van het fundamentele recht op privacy van die derde.

-

dat de opname niet zonder toestemming van de GI aan derden wordt verstrekt of
openbaar wordt gemaakt.

-

dat hij/zij de GI een kopie van de opname verstrekt.

-

dat de opname in originele staat behouden blijft en hij/zij de opname niet
manipuleert of bewerkt door bijvoorbeeld knippen en plakken.

-

dat hij/zij zich bewust is dat overtreding van de afspraken kan leiden tot
gerechtelijke procedures.

Locatie Gecertificeerde Instelling:
Dossiernummer:
Naam medewerker:
Datum en plaats ondertekening:
Naam verzoeker tot het maken van de opname:
Handtekening verzoeker:

Handtekening leidinggevende:

______
2

Deze verklaring kan desgewenst ook gebruikt worden voor beeldopnamen.
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Bijlage 3. Voorbeeldbrieven in verband met het maken van opnamen
Voorbeeldbrief inzake heimelijke opname huisbezoek
Geachte heer/mevrouw,
Op (datum) jl. heeft (naam medewerker) u thuis bezocht in verband met de uitvoering van
de (vul in: ondertoezichtstelling/voogdij/jeugdreclasseringsmaatregel) met betrekking tot
de minderjarige (naam).
De (naam GI) heeft thans geconstateerd dat er geluids- en/of video-opnamen zijn gemaakt
van dit bezoek. Voor het maken van deze opname(n) is geen uitdrukkelijke toestemming
verleend door de (naam GI).
Middels dit schrijven laat ik u weten dat ik ervan uitga dat de gemaakte opnamen slechts
voor privédoeleinden worden gebruikt.
Mocht de (naam GI) op enigerlei wijze geconfronteerd worden met deze opnamen buiten de
privékring, behoud ik mij het recht voor juridische stappen te ondernemen. Ik stel u bij
deze dan ook aansprakelijk voor de eventuele schade die de (naam GI), dan wel haar
medewerker(s), als gevolg van onrechtmatig gebruik van de opnamen zal/zullen lijden.
Hoogachtend,
......
(leidinggevende medewerker)
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Voorbeeldbrief inzake heimelijke opname telefonisch contact
Geachte heer/mevrouw,
Op (datum) jl. heeft (naam medewerker) telefonisch contact met u gehad in verband met
de uitvoering van de (vul in: ondertoezichtstelling/voogdij/jeugdreclasseringsmaatregel)
over de minderjarige (naam).
De (naam GI) heeft thans geconstateerd dat er geluidsopnamen zijn gemaakt van dit
gesprek. Voor het maken van deze opname(n) is geen uitdrukkelijke toestemming verleend
door de (naam GI).
Middels dit schrijven laat ik u weten dat ik ervan uitga dat de gemaakte opnamen slechts
voor privédoeleinden worden gebruikt.
Mocht de (naam GI) op enigerlei wijze geconfronteerd worden met deze opnamen buiten de
privékring, behoud ik mij het recht voor juridische stappen te ondernemen. Ik stel u bij
deze dan ook aansprakelijk voor de eventuele schade die de (naam GI), dan wel haar
medewerker(s), als gevolg van onrechtmatig gebruik van de opnamen zal/zullen lijden.
Hoogachtend,
......
(leidinggevende medewerker)
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