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Eiser 

tegen 

S. Weisz Uurwerken B.V. 

 

Doorzoeken privélaptop en telefoon 

werknemer, Onrechtmatig verkregen 

bewijs 

 

[ BW - 6:162 ; BW - 7:611 ; BW - 677 ; 

BW - 678 ] 

 

» Samenvatting 

Eiser is werknemer bij Weisz, een 

groothandel in horloges. Eiser heeft in een 

gesprek met Weisz medegedeeld dat hij 

voornemens is om in dienst te treden bij 

bedrijf x, een fabrikant in horloges. Na 

afloop van het gesprek is eiser verzocht 

zijn laptop in te leveren in verband met een 

software update, wat eiser ook heeft 

gedaan. Twee dagen later heeft Weisz eiser 

op staande voet ontslagen. Eiser wordt 

onder meer verweten dat hij intensieve 

contacten heeft onderhouden met bedrijf x, 

dat hij vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan 

bedrijf x heeft verstrekt, dat hij bedrijf x 

heeft geïntroduceerd bij zakelijke relaties 

van Weisz en dat hij bemiddeld heeft bij de 

indiensttreding van werknemers van Weisz 

bij bedrijf x. Eiser heeft daarop ook zijn 

mobiele telefoon ingeleverd bij Weisz, 

waarna eiser opnieuw op staande voet is 

ontslagen. Eiser vordert onder meer loon, 

schadevergoeding en afgifte van telefoon 

en laptop. Daartoe voert eiser aan dat 

Weisz op zeer ernstige wijze inbreuk 

gemaakt op zijn privacy. Immers heeft 

Weisz zich toegang verschaft tot de PC van 

eiser op het werk en daarnaast tot de laptop 

en de telefoon, die eigendom van eiser zijn. 

Daarbij heeft Weisz toegang gekregen tot 

een groot aantal (privé) e-mails van het G-

mail account van eiser en een groot aantal 

(privé) whatsapp berichten. In de procedure 

die Weisz heeft aangespannen tegen een 

van haar andere werknemers heeft Weisz e-

mails en berichten van eiser gebruikt. 

Verder heeft Weisz eiser in berichten 

binnen en buiten de organisatie neergezet 

als crimineel en dief. Deze handelwijze van 

Weisz is onrechtmatig. Naar voorlopig 

oordeel van de kantonrechter is (tenminste 

een deel van) het bewijs onrechtmatig 

verkregen. Daarbij zijn de volgende 

omstandigheden van belang. Weisz heeft 

onvoldoende aannemelijk kunnen maken 

dat zij een concreet vermoeden had dat 

eiser in strijd handelde met bepalingen uit 

de arbeidsovereenkomst, dan wel dat hij 

onrechtmatige of strafbare handelingen 

verrichtte. Dat er veeleer sprake was van 

een “fishing expedition” blijkt uit het 

gegeven dat Weisz het onderzoek is gestart 

daags nadat eiser haar had verteld dat hij 

bij bedrijf x in dienst wilde treden. Verder 

is van belang dat Weisz zich via de PC op 

het werk toegang heeft verschaft tot privé 

g-mail accounts van eiser. Daaraan doet 

niet af dat Weisz bij de betreffende 

gegevens kon komen omdat de 

inloggegevens op de PC bewaard waren 

gebleven en zij dus niet de accounts heeft 

hoeven hacken (met andere woorden: het 

laten openstaan van de voordeur 

rechtvaardigt geen insluiping of diefstal!) 

Ook het gebruik maken van de WhatsApp 

berichten op de door eiser gebruikte 

telefoon worden als een ontoelaatbare 

inbreuk op diens privacy beschouwd, nu de 

telefoon en daarmee de betreffende 

berichten deels een privé karakter droegen, 

omdat de telefoon immers ook privé werd 

gebruikt, hetgeen ook was toegestaan. 

Voorts is van belang dat Weisz de laptop 

onder valse voorwendselen heeft 

ingenomen, namelijk niet voor het 

toevoegen van een update (zoals Weisz 

deed voorkomen) maar voor het onderzoek 

naar mogelijk onoorbaar gedrag van eiser. 

Tot slot is van belang dat eiser 

onweersproken heeft gesteld dat Weisz een 



aantal van de e-mails, afkomstig van een 

van de g-mail accounts heeft gebruikt in 

een ontslagprocedure tegen een andere 

werknemer van Weisz. Dit levert een 

“extra” inbreuk op de privacy op, nu deze 

de verhouding Weisz-eiser te buiten gaat. 

Het bovenstaande betekent dat er sprake is 

van een ernstige inbreuk door Weisz op het 

recht op privacy van eiser en Weisz zich 

niet als goed werkgever heeft gedragen en 

jegens eiser onrechtmatig heeft gehandeld. 

Naar voorlopig oordeel betekent de 

vaststelling dat het bewijs onrechtmatig is 

verkregen in het algemeen niet dat de 

resultaten van het onderzoek in een civiele 

procedure buiten beschouwing moeten 

worden gelaten. Daarvan zal alleen in zeer 

bijzondere omstandigheden sprake kunnen 

zijn. Naar voorlopig oordeel is ten deze van 

dergelijke bijzondere omstandigheden geen 

sprake. Wel moet voorkomen worden dat 

het recht op privacy van een werknemer 

door het (onbelemmerd) gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs ernstig zou 

worden uitgehold. Aangewezen middel kan 

zijn het toekennen van een 

schadevergoeding wegens het onrechtmatig 

handelen. Op deze wijze ontstaat er geen 

vrijbrief voor de werkgever om op 

onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen 

over een bepaalde handelwijze van een 

werknemer en blijft het tegelijkertijd 

mogelijk het gedrag van de werknemer te 

beoordelen met alle gegevens die boven 

tafel zijn gekomen. Een schadevergoeding 

van € 7.500,- wordt billijk geacht. De 

ontslagen worden in stand gelaten omdat 

uit de e-mailwisseling van eiser met bedrijf 

x (duidelijk) blijkt dat er sprake is van een 

overtreding van het geheimhoudingsbeding 

en het verbod op nevenwerkzaamheden. 

beslissing/besluit 

» Uitspraak 

Verloop van de procedure  

Bij dagvaarding van 2 april 2014 heeft 

[eiser] een voorziening gevorderd. [eiser] 

heeft bij akte zijn eis vermeerderd. Weisz 

heeft bij akte een eis in reconventie 

ingesteld, welke eis bij nadere akten 

tweemaal is vermeerderd. Ter terechtzitting 

van 28 april 2014 heeft de mondelinge 

behandeling plaatsgevonden. [eiser] is in 

persoon verschenen, vergezeld door de 

gemachtigde. Weisz is verschenen bij 

[naam 1] en [naam 2], bijgestaan door de 

gemachtigde. Partijen hebben aan de hand 

van pleitaantekeningen hun standpunten ter 

zitting toelicht. Beide partijen hebben 

producties ingebracht, ook in de 

verzoekschriftprocedure (EA 14-287), 

welke procedure gelijktijdig met de 

onderhavige is behandeld en waarbij het 

verzoek door Weisz ter zitting is 

ingetrokken. De bijlagen bij het verzoek- 

en verweerschrift maken deel uit van het 

onderhavige dossier. 

Daarna is vonnis bepaald op heden. 

Gronden van de beslissing  

Uitgangspunten  

1. Als uitgangspunt geldt het volgende: 

1.1. Weisz is een onderneming die zich 

bezig houdt met de groothandel in 

horloges. 

1.2. [eiser] is op 1 juli 2007 bij Weisz in 

dienst getreden. Laatstelijk heeft hij de 

functie uitgeoefend van export director, 

tegen een salaris van € 6.212,47 bruto per 

maand, te vermeerderen met 8% 

vakantietoeslag. 

1.3. Artikel 13 van de tussen partijen 

gesloten arbeidsovereenkomst luidt als 

volgt: 

“Behoudens voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de werkgever is het de 

werknemer niet toegestaan om naast de 

dienstbetrekking bij de werkgever 

nevenwerkzaamheden te verrichten: 



– die concurrerend zijn voor de werkgever 

en/of een aan haar gelieerde onderneming; 

– waardoor er sprake is van 

onverenigbaarheid van functies; 

– die medisch gezien in combinatie met de 

functie een te zware fysieke of geestelijke 

belasting voor de werknemer vormen; 

– die schade toebrengen aan de belangen 

van de werkgever en/of een aan haar 

gelieerde onderneming.” 

1.4. Artikel 15 van de arbeidsovereenkomst 

bepaalt: 

“Zowel tijdens als na het dienstverband 

bestaat de verplichting tot geheimhouding 

inzake alle informatie die ofwel als 

vertrouwelijk is aangemerkt, dan wel 

blijkend uit de aard van de informatie in 

redelijkheid geacht mag worden 

vertrouwelijk te zijn.” 

1.5. Op 12 maart 2014 heeft er een gesprek 

plaats gevonden tussen [eiser] en [naam 2], 

waarbij [eiser] heeft medegedeeld dat hij 

voornemens is om in dienst te treden van 

[bedrijf x] (verder [bedrijf x]), een 

fabrikant van horloges, gevestigd te [land] 

en [land]. 

1.6. Op 12 maart 2014, na het onder 1.5 

bedoelde gesprek, heeft Weisz [eiser] 

verzocht de laptop (Intel Core i5, HD 

screen, 2,5 GHz, 4 GB) op het bedrijf 

achter te laten in verband met een software 

update. Aan dit verzoek heeft [eiser] 

voldaan. 

1.7. Op 14 maart 2014 heeft Weisz [eiser] 

op staande voet ontslagen, welk ontslag bij 

brief van dezelfde datum aan hem is 

bevestigd. Blijkens deze brief wordt [eiser] 

verweten dat hij intensieve contacten heeft 

onderhouden met [bedrijf x] (waaronder 

het voorbereiden van een 

verkooporganisatie voor [bedrijf x]), dat hij 

vertrouwelijke bedrijfsgegevens aan 

[bedrijf x] heeft verstrekt, dat hij [bedrijf x] 

heeft geïntroduceerd bij zakelijke relaties 

van Weisz, dat hij voor [bedrijf x] een 

Business Plan heeft gemaakt (met 

gebruikmaking van de kennis van de 

bedrijfsvoering van Weisz) en dat hij 

bemiddeld heeft bij de indiensttreding van 

werknemers van Weisz bij [bedrijf x]. 

1.8. Op 14 maart 2014 heeft [eiser] een 

mobiele telefoon (Samsung Galaxy) bij 

Weisz ingeleverd. 

1.9. Op 17 maart 2014 heeft Weisz [eiser] 

opnieuw op staande voet ontslagen, voor 

het geval het onder 1.7 genoemde ontslag 

geen stand zou houden. Als grond voor dit 

ontslag heeft Weisz aangevoerd dat [eiser] 

aan een concurrent de naam zou hebben 

doorgegeven van de fabriek in [land] waar 

Weisz haar horloges laat maken. 

1.10. Weisz heeft bij de politie te 

Amstelveen aangifte gedaan van 

bedrijfsspionage. Daarbij is [eiser] als 

verdachte aangemerkt. 

1.11. Aanvankelijk heeft [eiser] de 

vernietigbaarheid van de gegeven ontslagen 

ingeroepen. Ter zitting heeft hij 

uitdrukkelijk verklaard er definitief en 

onherroepelijk te berusten dat de 

arbeidsovereenkomst tussen partijen is 

beëindigd per 14 maart 2014, met 

handhaving van zijn bezwaren tegen de 

volgens Weisz aanwezige dringende 

redenen. 

1.12. Daarop heeft Weisz het 

“voorwaardelijke” ontbindingsverzoek 

ingetrokken. 

1.13. [eiser] heeft in het geding gebracht 

een transcriptie van een geluidsopname van 

een bespreking d.d. 17 maart 2014 ten 

kantore van Weisz. 

1.14. [eiser] is per 1 april 2014 in dienst 

getreden bij [bedrijf x]. 



Vordering en verweer in conventie en 

in reconventie  

2. [eiser] vordert na vermeerdering van eis, 

kort gezegd, dat Weisz veroordeeld wordt 

tot 

a. betaling van € 3.106,23 bruto, zijnde het 

loon over de periode van 1 tot en met 14 

maart 2014, te vermeerderen met de 

wettelijke verhoging en de wettelijke rente 

vanaf 1 april 2014; 

b. betaling van € 16.773,66 wegens de 

gefixeerde schadevergoeding, te 

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 

14 maart 2014; 

c. uitbetaling van de niet opgenomen 

vakantiedagen, te vermeerderen met de 

wettelijke rente vanaf 1 april 2014 tot de 

dag van voldoening; 

d. betaling van € 4.721,47 bruto wegens 

vakantiegeld, te vermeerderen met de 

wettelijke verhoging en de wettelijke rente 

vanaf 1 april 2014;; 

e. betaling van een schadevergoeding van € 

10.000,-, te vermeerderen met de wettelijke 

rente vanaf de dag van het te wijzen 

vonnis; 

f. afgifte van de onder 1.6 bedoelde laptop 

en de onder 1.8 bedoelde telefoon, op 

straffe van een dwangsom; 

g. betaling van de kosten van de procedure. 

3. Ter toelichting op de vordering voert 

[eiser] aan dat van een dringende reden 

geen sprake is. [eiser] heeft niet gehandeld 

in strijd met artikel 13 en/of artikel 15 van 

de arbeidsovereenkomst. Evenmin heeft hij 

collega’s overgehaald om met hem mee te 

gaan naar een ander werkgever, zoals 

Weisz beweert. Deze collega’s hebben een 

eigen afweging gemaakt en er is niemand 

anders dan [eiser] zelf bij [bedrijf x] in 

dienst getreden. De achtergrond voor zijn 

overstap is dat [eiser] graag in Israël wil 

gaan wonen en bij [bedrijf x] kan hij, 

anders dan bij Weisz, vanuit dat land 

werken. 

4. Omdat er geen dringende reden voor de 

ontslagen is, heeft Weisz de 

arbeidsovereenkomst onregelmatig 

opgezegd en is zij schadeplichtig. Bij 

regelmatige opzegging had de 

arbeidsovereenkomst voortgeduurd tot en 

met 31 mei 2014 en [eiser] maakt 

aanspraak op de gefixeerde 

schadevergoeding, zijnde het loon over de 

periode van 15 maart tot en met 31 mei 

2014. Weisz heeft het loon betaald tot en 

met 28 februari 2014. Tot en met 14 maart 

2014 moet Weisz daarom nog het 

achterstallige loon betalen. Ook dient zij de 

eindafrekening te voldoen, met betaling 

van de niet genoten vakantiedagen en het 

vakantiegeld. 

5. Voorts dient Weisz de laptop aan [eiser] 

terug te geven. Deze heeft hij van een 

zakenrelatie gekregen (op een beurs in 

Basel) en is dus zijn eigendom. Ook de 

telefoon is van [eiser]: blijkens de 

overeenkomst met KPN d.d. 4 september 

2013 heeft hij, en niet Weisz, dit toestel 

gekocht. 

6. Weisz heeft op zeer ernstige, flagrante 

en disproportionele wijze inbreuk gemaakt 

op de privacy van [eiser]. Immers heeft 

Weisz zich toegang verschaft tot de PC van 

[eiser] op het werk en daarnaast tot de 

laptop en de telefoon, die eigendom van 

[eiser] zijn. Daarbij heeft Weisz toegang 

gekregen tot een groot aantal (privé) e-

mails van het G-mail account van [eiser] en 

een groot aantal (privé) whatsapp 

berichten. In de procedure die Weisz heeft 

aangespannen tegen een van haar andere 

werknemers heeft Weisz e-mails en 

berichten van [eiser] gebruikt. Verder heeft 

Weisz [eiser] in berichten binnen en buiten 

de organisatie neergezet als crimineel en 

dief. Deze handelwijze van Weisz is jegens 

[eiser] onrechtmatig en daardoor lijdt 



[eiser] schade, zowel vermogensschade als 

immateriële schade. 

7. Weisz heeft gemotiveerd verweer 

gevoerd. Dit verweer zal, voor zover van 

belang, hierna worden besproken en 

beoordeeld. 

8. Weisz vordert in reconventie, na 

vermeerderingen van eis 

a. [eiser] te veroordelen tot betaling van 

€ 7.568,41, te weten € 7.209,06 in verband 

met aan [eiser] verstrekte 

leningen/voorschotten en € 359,35 wegens 

door [eiser] van Weisz gekochte horloges, 

te vermeerderen met de wettelijke rente 

vanaf 3 april 2014 tot aan de dag van 

voldoening; 

b. [eiser] te bevelen tot geheimhouding 

inzake alle informatie betreffende de 

onderneming van Weisz en haar 

bedrijfsvoering die ofwel als vertrouwelijk 

in aangemerkt, dan wel blijkend uit de aard 

van de informatie in redelijkheid geacht 

mag worden vertrouwelijk te zijn, op 

straffe van een dwangsom van € 50.000,- 

per overtreding, met een maximum aan te 

verbeuren dwangsommen van 

€ 2.500.000,-; 

c. [eiser] te bevelen opgave te doen van de 

identiteit van de persoon die op 17 maart 

2014 een geluidsopname heeft gemaakt van 

een bespreking ten kantore van Weisz, op 

straffe van een dwangsom; 

d. [eiser] te gelasten zich te onthouden van 

verdere contacten met werknemers van 

Weisz, op straffe van een dwangsom; 

e. [eiser] te veroordelen in de kosten van de 

procedure. 

9. Ter onderbouwing van haar vordering 

sub 8.A heeft Weisz een specificatie 

overgelegd van de stand van de leningen en 

voorschotten, alsmede de facturen 

betreffende de door [eiser] gekochte 

horloges. Nu Weisz ter zake in conventie 

een beroep op verrekening heeft gedaan, 

begrijpt de kantonrechter dit onderdeel van 

de vordering aldus, dat zij wordt ingesteld, 

voor zover het beroep op verrekening in 

conventie wordt afgewezen. 

10. Voor wat betreft het gevorderde bevel 

tot geheimhouding heeft Weizs, kort 

gezegd, aangevoerd dat [eiser] zijn 

geheimhoudingsverplichting heeft 

geschonden en dat er daarom aanleiding is 

voor het bevel, versterkt met een 

dwangsom. 

11. Weisz heeft verder aangevoerd dat zij 

recht en belang heeft om erachter te komen 

wie degene is die de onder 8.C genoemde 

bespreking heeft opgenomen. Zij wenst 

binnen haar organisatie geen spionnen of 

mollen van [eiser] en zijn nieuwe 

werkgever [bedrijf x]. 

12. Het gevorderde contactverbod met 

werknemers van Weisz ligt in het 

verlengde van het voorgaande. [eiser] heeft 

al enige werknemers van Weisz bewerkt 

(om ook bij [bedrijf x] in dienst te treden) 

en gecorrumpeerd. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit de overgelegde WhatsApp berichten. 

Hier moet een eind aan komen. Ook heeft 

Weisz er recht en belang bij te voorkomen 

dat [eiser] via werknemers van Weisz 

toegang blijft houden tot informatie over de 

gang van zaken binnen haar onderneming. 

13. [eiser] voert gemotiveerd verweer tegen 

de vordering in reconventie. Dit verweer 

zal, voor zover relevant, hierna worden 

besproken en beoordeeld. 

Beoordeling  

In conventie  

14. In dit kort geding dient te worden 

beoordeeld of de in deze zaak aannemelijk 

te achten omstandigheden een 

ordemaatregel vereisen dan wel of de 

vordering van [eiser] in een 



bodemprocedure een zodanige kans van 

slagen heeft dat het gerechtvaardigd is op 

de toewijzing daarvan vooruit te lopen door 

het treffen van een voorziening zoals 

gevorderd. Het navolgende behelst dan ook 

niet meer dan een voorlopig oordeel over 

het geschil tussen partijen. 

15. Weisz heeft het spoedeisend belang 

betwist. De kantonrechter acht dit echter 

gegeven, nu de vordering onder meer 

(volgens [eiser]) achterstallig loon betreft. 

16. Bij de vraag of op voorhand moet 

worden aangenomen dat er sprake is van 

een dringende reden moet eerst beoordeeld 

worden of het bewijs onrechtmatig is 

verkregen. Als deze vraag bevestigend zou 

worden beantwoord betekent dit dat Weisz 

zich niet als goed werkgever heeft 

gedragen en jegens [eiser] onrechtmatig 

heeft gehandeld. In dat kader moet worden 

vastgesteld dat geen aansluiting gezocht 

kan worden bij intern vastgestelde regels 

over de rechten en plichten van partijen ter 

zake internet- en e-mail gebruik en het 

controleren daarvan door de werkgever, nu 

een reglement ter zake bij Weisz ontbreekt. 

17. Naar voorlopig oordeel van de 

kantonrechter is (tenminste een deel van) 

het bewijs onrechtmatig verkregen. Daarbij 

zijn de volgende omstandigheden van 

belang. Weisz heeft onvoldoende 

aannemelijk kunnen maken dat zij een 

concreet vermoeden had dat [eiser] in strijd 

handelde met bepalingen uit de 

arbeidsovereenkomst, dan wel dat hij 

onrechtmatige of strafbare handelingen 

verrichtte. Dat er veeleer sprake was van 

een “fishing expedition” blijkt uit het 

gegeven dat Weisz het onderzoek is gestart 

daags nadat [eiser] haar had verteld dat hij 

bij [bedrijf x] in dienst wilde treden. 

18. Verder is van belang dat Weisz zich via 

PC op het werk toegang heeft verschaft tot 

privé g-mail accounts van [eiser]. Daaraan 

doet niet af dat Weisz bij de betreffende 

gegevens kon komen omdat de 

inloggegevens op de PC bewaard waren 

gebleven en zij dus niet de accounts heeft 

hoeven hacken (met andere woorden: het 

laten openstaan van de voordeur 

rechtvaardigt geen insluiping of diefstal!) 

Ook het gebruik maken van de WhatsApp 

berichten op de door [eiser] gebruikte 

telefoon worden als een ontoelaatbare 

inbreuk op diens privacy beschouwd, nu de 

telefoon en daarmee de betreffende 

berichten deels een privé karakter droegen, 

omdat de telefoon immers ook privé werd 

gebruikt, hetgeen ook was toegestaan. 

Voorts is van belang dat Weisz de laptop 

onder valse voorwendselen heeft 

ingenomen, namelijk niet voor het 

toevoegen van een update (zoals Weisz 

deed voorkomen) maar voor het onderzoek 

naar mogelijk onoorbaar gedrag van [eiser]. 

Tot slot is van belang dat [eiser] 

onweersproken heeft gesteld dat Weisz een 

aantal van de e-mails, afkomstig van een 

van de g-mail accounts heeft gebruikt in 

een ontslagprocedure tegen een andere 

werknemer van Weisz. Dit levert een 

“extra” inbreuk op de privacy op, nu deze 

de verhouding Weisz-[eiser] te buiten gaat. 

19. Het bovenstaande betekent dat er 

sprake is van een ernstige inbreuk door 

Weisz op het recht op privacy van [eiser] 

en Weisz zich niet als goed werkgever 

heeft gedragen en jegens [eiser] 

onrechtmatig heeft gehandeld. 

20. [eiser] heeft aangevoerd dat, nu Weisz 

de betreffende gegevens op onrechtmatige 

wijze heeft verkregen, deze bij de 

beoordeling van de dringende reden niet 

mee mogen worden genomen. Naar 

voorlopig oordeel betekent de vaststelling 

dat het bewijs onrechtmatig is verkregen in 

het algemeen niet dat de resultaten van het 

onderzoek in een civiele procedure buiten 

beschouwing moeten worden gelaten. 

Daarvan zal alleen in zeer bijzondere 

omstandigheden sprake kunnen zijn. Naar 

voorlopig oordeel is ten deze van dergelijke 

bijzondere omstandigheden geen sprake. 



21. Wel moet voorkomen worden dat het 

recht op privacy van een werknemer door 

het (onbelemmerd) gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs ernstig zou 

worden uitgehold. Aangewezen middel kan 

zijn het toekennen van een 

schadevergoeding wegens het onrechtmatig 

handelen. Op deze wijze ontstaat er geen 

vrijbrief voor de werkgever om op 

onrechtmatige wijze gegevens te verkrijgen 

over een bepaalde handelwijze van een 

werknemer en blijft het tegelijkertijd 

mogelijk het gedrag van de werknemer te 

beoordelen met alle gegevens die boven 

tafel zijn gekomen. 

22. Een schadevergoeding zoals onder 21 

bedoeld heeft [eiser] in deze procedure 

gevorderd. Voorshands wordt, gelet op de 

ernst van de inbreuk, een bedrag van 

€ 7.500,- billijk geacht. Dit betreft (mede) 

immateriële schade. De kantonrechter zal 

dit bedrag bruto toekennen, en daarmee bij 

[eiser] het risico leggen dat de 

schadevergoeding door de fiscus geheel of 

gedeeltelijk niet als onbelaste vergoeding 

zal worden aangemerkt. 

23. Thans moet worden beoordeeld of het 

aannemelijk is dat de bodemrechter zal 

oordelen dat het ontslag (op 14 en/of 17 

maart 2014) zal houden omdat aangenomen 

zal worden dat er sprake is van een 

dringende reden aan de zijde van [eiser]. 

24. Daarbij wordt overwogen dat naar 

voorlopig oordeel twee overtredingen van 

[eiser] van artikel 13 en 15 van de 

arbeidsovereenkomst vast zijn komen te 

staan. Allereerst wordt op grond van de 

door Weisz in het geding gebrachte e-

mailberichten aannemelijk geacht dat 

[eiser] in februari 2014 betrokken was bij 

de verkoop van horloges ten behoeve van 

[bedrijf x]. Uit een e-mail van 18 februari 

2014 blijkt dat een relatie de hele collectie 

bij [bedrijf x] heeft besteld. Deze e-mail is 

weliswaar niet van [eiser], maar van een 

collega (en gericht aan [eiser]), doch uit de 

mailwisseling tussen hen beide blijkt 

overduidelijk de samenwerking tussen 

[eiser] en de betreffende collega. Dit wordt 

beoordeeld als een overtreding van het 

verbod op nevenwerkzaamheden. Voorts 

wordt het noemen van de naam van de 

fabriek in [land], waar Weisz een deel van 

haar horloges laat maken, aan een 

concurrent door de kantonrechter wel 

degelijk als het prijsgeven van 

bedrijfsgevoelige informatie beschouwd, 

hetgeen (dan ook) een overtreding van het 

geheimhoudingsbeding oplevert. 

25. Op grond van de beide onder 24 

genoemde overtredingen acht de 

kantonrechter het aannemelijk dat de 

bodemrechter de ontslagen in stand zal 

laten. Dat betekent dat de vordering van 

[eiser] betreffende de gefixeerde 

schadevergoeding zal worden afgewezen. 

26. De vorderingen onder 2. a, c en d zijn 

toewijsbaar, zoals hierna te vermelden. 

Tegen toewijzing van de vordering 

betreffende niet genoten vakantiedagen 

heeft Weisz als verweer gevoerd dat deze 

moet worden afgewezen, nu [eiser] niet 

heeft vermeld om hoeveel dagen het gaat. 

Dit verweer wordt gepasseerd, nu Weisz 

(op haar beurt) niet met gegevens is 

gekomen, waaruit zou moeten blijken dat 

er geen vakantiedagen meer open staan, 

terwijl op haar, als werkgever, de plicht 

rust om de vakantiedagen van haar 

werknemers “bij te houden”. De wettelijke 

verhoging zal worden bepewerkt tot 10%. 

27. Weisz heeft ter zake de onder 26 

genoemde vorderingen een beroep op 

verrekening gedaan met haar vordering op 

[eiser] ad € 7.568,41, te weten € 7.209,06 

in verband met aan [eiser] verstrekte 

leningen/voorschotten en € 359,35 wegens 

door [eiser] van Weisz gekochte horloges. 

Dit beroep zal worden toegewezen. Weisz 

heeft haar vordering met bewijsstukken 

(waaronder betalingsbewijzen) 

onderbouwd en daartegenover heeft [eiser] 

volstaan met de enkele ontkenning van de 

juistheid van deze gegevens. Daarmee heeft 



[eiser] zijn verweer tegen de vordering 

onvoldoende onderbouwd. 

28. De vordering tot afgifte van de laptop 

zal worden toegewezen. Weisz heeft niet 

betwist dat de betreffende zakenrelatie de 

laptop aan [eiser] heeft gegeven. Anders 

dan Weisz heeft gesteld kan niet in zijn 

algemeenheid worden aanvaard dat een 

werknemer die op een zakenreis een 

geschenk ontvangt, dit te allen tijde geacht 

moet worden “voor zijn werkgever” in 

ontvangst te nemen. Concrete 

omstandigheden op grond waarvan ten 

deze anders geoordeeld zou moeten worden 

heeft Weisz niet aangevoerd. Dat Weisz de 

harde schijf heeft laten wisselen betekent 

niet dat Weisz als eigenaar van deze harde 

schijf moet worden beschouwd en dat deze 

dus aan haar zou moeten worden gelaten. 

Weisz zal dus de laptop in haar geheel aan 

[eiser] moeten afgeven. 

29. Met betrekking tot de telefoon zal de 

kantonrechter de vordering afwijzen. De 

overeenkomst met betrekking tot de 

aankoop ervan staat weliswaar op naam 

van [eiser], doch Weisz heeft aangetoond 

dat deze is betaald door Weisz en dat 

verder ook alle kosten verbonden aan het 

gebruik van de telefoon door Weisz zijn 

betaald. Onder die omstandigheden kan 

[eiser] geen aanspraak maken op afgifte 

van de telefoon. 

30. Bij deze uitkomst van de procedure 

bestaat er aanleiding de proceskosten te 

compenseren. 

In reconventie  

31. Ook hier geldt de onder 14 genoemde 

toets. 

32. De vordering onder 8.A zal worden 

afgewezen, nu in conventie het beroep op 

verrekening is gehonoreerd. 

33. Ter zake de vordering tot 

geheimhouding op straffe van een 

dwangsom (zie onder 8.B) wordt 

overwogen dat uit de arbeidsovereenkomst 

volgt dat het geheimhoudingsbeding ook na 

het einde van het dienstverband blijft 

gelden. Nu aannemelijk is geworden dat 

[eiser] dit beding heeft geschonden, heeft 

Weisz er recht en belang bij dat het beding 

versterkt wordt met een dwangsom. De 

vordering op dit punt zal dan ook worden 

toegewezen, met matiging van de hoogte 

van de gevorderde dwangsommen. 

34. Het gevorderde onder 8.C zal worden 

afgewezen. Wat er ook zij van het verweer 

van [eiser] dat hij niet weet wie het gesprek 

heeft opgenomen, geoordeeld wordt dat 

van [eiser] niet kan worden gevergd dat hij 

die naam noemt. Het mag immers duidelijk 

zijn dat het achterliggende doel van Weisz 

is het treffen van sancties tegen deze 

persoon en daaraan hoeft [eiser] niet bij te 

dragen. 

35. Naar voorlopig oordeel bestaat er 

onvoldoende grondslag voor toewijzing 

van de vordering tot het zich onthouden 

van contacten met werknemers van Weisz 

(zie onder 8.D). Daarbij is van belang dat 

Weisz niet aannemelijk heeft kunnen 

maken dat [eiser] in zijn contacten met 

werknemers van Weisz gedurende de 

afgelopen maanden onrechtmatig heeft 

gehandeld. Daar komt bij dat [eiser] 

onweersproken heeft gesteld dat zich onder 

die werknemers ook vrienden van hem 

bevinden. Een zo verstrekkende vordering 

is daarom niet toewijsbaar. 

36. Ook in reconventie wordt aanleiding 

gezien de kosten te compenseren. 

Beslissing  

De kantonrechter: 

in conventie  

I. veroordeelt Weisz tot betaling aan [eiser] 

van: 



– € 3.106,23 bruto, zijnde het loon over de 

periode van 1 tot en met 14 maart 2014, te 

vermeerderen met de wettelijke verhoging 

ad 10% en de wettelijke rente vanaf 1 april 

2014 tot aan de dag van voldoening; 

– de niet opgenomen vakantiedagen, te 

vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 

1 april 2014 tot de dag van voldoening; 

– € 4.721,47 bruto wegens vakantiegeld, te 

vermeerderen met de wettelijke verhoging 

ad 10% en de wettelijke rente vanaf 1 april 

2014 tot aan de dag van voldoening; 

onder aftrek van een bedrag van € 7.568,41 

(netto), vermeerderd met de wettelijke 

rente vanaf 3 april 2014 tot de datum van 

voldoening door de verrekening; 

II. veroordeelt Weisz tot betaling aan 

[eiser] van een schadevergoeding van 

€ 7.500,- bruto, te vermeerderen met de 

wettelijke rente vanaf 12 mei 2014 tot de 

dag van voldoening; 

III. veroordeelt Weisz tot afgifte aan [eiser] 

van de onder 1.6 bedoelde laptop, door 

afgifte van de laptop ten kantore van de 

gemachtigde van [eiser] binnen 2 

werkdagen na betekening van dit vonnis, 

op straffe van een dwangsom van € 500,- 

per dag, met een maximum aan te 

verbeuren dwangsommen van € 3.000,-; 

IV. verklaart de veroordelingen uitvoerbaar 

bij voorraad; 

V. wijst het meer of anders gevorderde af; 

in reconventie  

VI. beveelt [eiser] tot geheimhouding 

inzake alle informatie betreffende de 

onderneming van Weisz en haar 

bedrijfsvoering die ofwel als vertrouwelijk 

is aangemerkt, dan wel blijkend uit de aard 

van de informatie in redelijkheid geacht 

mag worden vertrouwelijk te zijn, op 

straffe van een dwangsom van € 10.000,- 

per overtreding, met een maximum aan te 

verbeuren dwangsommen van € 500.000,-; 

VII. verklaart dit bevel uitvoerbaar bij 

voorraad; 

VIII wijst het meer of anders gevorderde 

af; 

In conventie en in reconventie  

IX. bepaalt dat ieder van partijen de eigen 

proceskosten draagt. 

» Noot 

1. Een werkgever - groothandel in horloges 

- ruikt onraad als zijn Export Directeur 

aangeeft dat hij voornemens is in dienst te 

treden bij een fabrikant van horloges. De 

werkgever verzoekt zijn werknemer de 

laptop achter te laten in verband met een 

software-update. In werkelijkheid verschaft 

de werkgever zich via de laptop toegang tot 

privé-emailaccounts en WhatsApp 

berichten van de werknemer. Op deze 

wijze wordt de werkgever duidelijk dat de 

werknemer onder andere bedrijfsgevoelige 

informatie heeft doorgespeeld aan de 

fabrikant, de fabrikant heeft geïntroduceerd 

bij zakelijke relaties en heeft bemiddeld bij 

indiensttreding van zijn collega’s. De 

werknemer wordt derhalve op staande voet 

ontslagen. 

2. In kort geding vordert de werknemer 

onder andere een schadevergoeding van € 

10.000,00 wegens inbreuk op zijn privacy. 

De kantonrechter oordeelt dat moet worden 

beoordeeld of het bewijs dat ten grondslag 

ligt aan het ontslag onrechtmatig is 

verkregen.  Dat is volgens de kantonrechter 

deels het geval omdat (i) niet aannemelijk 

is gemaakt dat de werkgever een concreet 

vermoeden had dat de werknemer handelde 

in strijd met bepalingen uit de 

arbeidsovereenkomst dan wel dat hij 

andere onrechtmatige of strafbare 

handelingen zou verrichten (ii) de 

werkgever zich toegang heeft verschaft tot 



privé-emails en WhatsAppberichten (iii) de 

laptop onder valse voorwendselen was 

ingenomen en (iv) een aantal 

onrechtmatige verkregen emails heeft 

gebruikt in een procedure tegen een andere 

werknemer. 

3. Dit leidt volgens de kantonrechter tot de 

conclusie dat er (i) sprake is van een 

ernstige inbreuk op de privacy van de 

werknemer, (ii) de werkgever zich niet als 

goed werkgever heeft gedragen en (iii) er 

sprake is van onrechtmatig handelen van de 

werkgever. Het leidt echter niet tot 

bewijsuitsluiting. De kantonrechter 

overweegt in dat kader dat uitholling van 

het recht op privacy voorkomen moet 

worden. De kantonrechter kent vanwege 

het onrechtmatig handelen van de 

werkgever een schadevergoeding van € 

7.500,00 bruto toe aan de werknemer, 

volgens de kantonrechter “gelet op de ernst 

van de inbreuk” en “(mede) vanwege 

immateriële schade.” 

4. Eiser 

tegen 

de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid S.Weisz-Uurwerken 

B.V. 

5. Tekst uitspraak 

6. Om de vraag te kunnen beantwoorden tot 

welke gevolgen het gebruik van 

onrechtmatig verkregen bewijs kan leiden 

in een arbeidsrechtelijke procedure, dient 

eerst vastgesteld te worden of er sprake is 

van onrechtmatig of rechtmatig verkregen 

bewijs. Immers, in het laatste geval staat er 

niets in de weg aan de toelaatbaarheid van 

het bewijs.  De vervolgvraag is welke 

consequenties aan het gebruik van dat 

onrechtmatig verkregen bewijs kleven. Het 

Hof ’s Hertogenbosch (w. t. Doco, Hof ’s-

Hertogenbosch, 19 maart 2013, 

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ5206) heeft 

deze “marsroute” bevestigd, uitgaande van 

de vrije bewijsleer. 

7. Het leerstuk van onrechtmatig verkregen 

bewijs is in het civiele recht niet wettelijk 

geregeld en is in de jurisprudentie tot 

ontwikkeling gekomen. De (met name 

lagere) jurisprudentie laat daarbij een wat 

diffuus maar vooral pragmatisch beeld zien 

ten aanzien van de wijze waarop wordt 

bepaald of er sprake is van 

onrechtmatig  verkregen bewijs en of dit 

gebruikt mag worden.  Hoofdcategorieën 

betreffende de grondslag van de 

onrechtmatigheid zijn art. 8 van het 

EVRM, art. 7:611 BW, en een restcategorie 

waaronder bijvoorbeeld art. 6:162 BW of 

de Wbp kan vallen (zie ook: K.G.F. van der 

Kraats, Onrechtmatig bewijs in het 

arbeidsrecht, TRA 2012/97 en A.D.Putker-

Blees, Onderzoek naar mogelijk wangedrag 

van werknemer: ruimte en grenzen, 

Arbeidsrecht 2010, 44). 

8. De Hoge Raad heeft in 2014 een tweetal 

arresten gewezen waarin wordt ingegaan 

op onrechtmatig verkregen bewijs in een 

civiele procedure. In de uitspraak van  april 

2014 (Achmea t. werknemer, Hoge Raad 

18 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:942) 

wordt gesteld dat een inbreuk op het recht 

op eerbiediging van de persoonlijke 

levenssfeer in beginsel een onrechtmatige 

daad oplevert, behoudens de aanwezigheid 

van een rechtvaardigingsgrond. Of een 

rechtvaardigingsgrond zich voordoet, dient 

te worden beoordeeld te worden door de 

omstandigheden van het geval. Afgewogen 

dient enerzijds te worden de ernst van de 

inbreuk, en anderzijds de belangen die met 

de inbreuk makende handelingen 

redelijkerwijs kunnen worden gediend. 

Hierbij - maar overigens ook bij 

vaststelling van de gevolgen - spelen de 

beginselen van proportionaliteit en 

subsidiariteit een grote rol (o.a. L t. 

Wennekes Lederwaren, 27 april 2001, 

ECLI:NL:HR:2001:AB1347 en Koma t. 

Industriebond FNV, Hof ’s-Hertogenbosch 

2 juli 



1986,ECLI:NL:GHSHE:1986:AC9463). In 

de rechtspraak is bovendien veelal  - maar 

zie ook Weisz t. w, Rechtbank Amsterdam, 

6 januari 2015, 

ECLI:NL:RBAMS:2015:35, waarin 

ondanks het ontbreken van een concreet 

vermoeden toch geen onrechtmatigheid 

werd aangenomen - overwogen dat de 

werkgever in dat kader een gerechtvaardigd 

vermoeden of concrete verdenking van het 

begaan van strafbare feiten of ander 

onrechtmatig gedrag moet kunnen aantonen 

op het moment van de inbreuk (L 

t.Wennekes Lederwaren, 27 april 

2001,  ECLI:NL:HR:2001:AB1347, 

Lichtveld Buis & Partners t. Kupers, 

Rechtbank Utrecht 25 september 1996, 

ECLI:NL:RBUTR:1996:AG1476, 

Drielanden t. werknemer, Kantonrechter 

Haarlem 31 december 

2008,ECLI:NL:RBHAA:2008:BG9007). 

Relativiteit moet daarbij bovendien 

gegeven zijn: aan de werkgever die via een 

derde aan bewijs is gekomen dat niet hij 

maar die derde (onrechtmatig) heeft 

vergaard, kan in een procedure met de 

werknemer niet om die reden 

onrechtmatigheid van verkregen bewijs 

worden tegengeworpen. (Hoge Raad  7 

februari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0500, 

Hoge Raad 11 juli 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:1632) 

9. Mocht vast staan dat er onrechtmatig 

bewijs is verkregen, dan is de vraag wat 

een rechter vervolgens met die vaststelling 

doet. Bewijsuitsluiting lijkt de meest 

vergaande sanctie in dat kader. De Hoge 

Raad heeft zowel in april als in juli 2014 

(partijnamen, Hoge Raad 11 juli 2014, 

ECLI:NL:HR:2014:1632) bepaald dat 

indien sprake is van onrechtmatig 

verkregen bewijs, gelet op art.152 Rv niet 

als algemene regel geldt dat de rechter 

daarop per definitie geen acht mag slaan. 

Waarheidsvinding en het belang van 

partijen om hun stellingen aannemelijk te 

maken prevaleert in beginsel ten aanzien 

van het belang van uitsluiting van bewijs. 

Alleen in geval van bijkomende 

omstandigheden is uitsluiting van 

onrechtmatig verkregen bewijs 

gerechtvaardigd. Uit eerdere rechtspraak 

van de Hoge Raad blijkt dat hier niet snel 

sprake van is. De Hoge Raad oordeelde 

overigens in de “april 2014 kwestie” dat 

bijzondere omstandigheden zich wel 

voordeden, onder andere omdat er niet was 

voldaan aan het subsidariteitsbeginsel – de 

inbreukmaker had onvoldoende 

alternatieven benut om te bezien of de 

bewijsgaring ook anderszins verkregen kon 

worden – en het feit dat de inbreukmaker 

had gehandeld in strijd met een door haar 

mede opgestelde Gedragscode. 

Bewijsuitsluiting is dus uitzondering en 

geen regel. 

10. Een relatief veel voorkomende 

oplossing is die waarin de kantonrechter de 

onrechtmatige bewijsgaring meeneemt in 

de bepaling van de hoogte van de C-factor 

in het geval van een ontbindingsprocedure 

(o.a. Lam & Muller Advocaten t. Boutaybi, 

5 januari 2010, ECLI:NL: 

RBUSGR:2010:BM3315, Kantonrechter 

Rotterdam 19 december 1997, 

ECLI:NL:KTGROT:1997:AI9679, 

Kantonrechter Middelburg 8 april 

2010,ECLI:NL:RBMID:2010:BM8556). 

Zo oordeelde de kantonrechter Utrecht 

(Berenschot t. Cristiaanse, Kantonrechter 

Utrecht 15 februari 1993, 

ECLI:NL:KTGUTR:1993:AG0441) dat bij 

de vaststelling van de hoogte van de 

ontbindingsvergoeding in ogenschouw 

werd genomen dat de werkgever direct een 

detectivebureau had ingeschakeld om de 

gangen van de werknemer na te gaan 

zonder eerst met de werknemer zelf 

hierover in gesprek te treden. 

11. Veel minder voorkomend binnen het 

arbeidsrecht is de schadevergoeding die als 

sanctie voor het onrechtmatig verkregen 

bewijs wordt gevorderd.  Reden voor de 

afwijzing van de gevorderde 

schadevergoeding is doorgaans – indien al 

gevorderd –dat de kantonrechter struikelt 



over de voorvraag en vaststelt dat er geen 

sprake is van onrechtmatig handelen, 

waardoor  aan de schadevergoedingsvraag 

niet wordt toegekomen.  De kantonrechter 

Hoorn (Telepartners t. w, Kantonrechter 

Hoorn, 27 februari 

2013,ECLI:NL:RBNHO:2013:8070) 

oordeelde – weliswaar in een 

ontbindingsprocedure – dat bij de 

vaststelling van de ontbindingsvergoeding 

alle relevante omstandigheden van het 

geval meewegen en derhalve geen ruimte is 

voor een immateriële schadevergoeding. 

12. De onderhavige kwestie vormt in die 

zin een vreemde eend in bijt gezien de 

bestaande arbeidsrechtelijke jurisprudentie 

waarin (vrijwel) geen schadevergoeding 

wordt gevorderd dan wel wordt 

toegewezen. Daarbij is de onderbouwing 

opmerkelijk. 

13. De kantonrechter stelt dat het 

schadebedrag (mede) vanwege immateriële 

schade is toegekend. Dat zou kunnen 

impliceren dat bijvoorbeeld gevolgschade 

een ander aspect van de toegekende 

schadevergoeding vormt. Niet inzichtelijk 

is bovendien waarom de kantonrechter 

uitgekomen is op het exacte bedrag dat 

toegewezen is. 

14. Verder is opmerkelijk dat de 

kantonrechter vast stelt dat er deels sprake 

zou zijn van onrechtmatig verkregen 

bewijs. Dat doet de vraag rijzen in hoeverre 

– gezien de aangehaalde jurisprudentie van 

de Hoge Raad – onrechtmatig verkregen 

bewijs deelbaar is. Naar mijn idee is er 

sprake van onrechtmatig of rechtmatig 

verkregen bewijs, maar kan daarbij 

differentiatie aanwezig zijn ten aanzien van 

de inbreuk en sanctie gezien de specifieke 

omstandigheden van het geval. Uit de 

uitspraak blijkt niet dat de kantonrechter 

zou doelen op specifieke onrechtmatig 

verkregen bewijsstukken die grondslag zijn 

van de dringende reden, naast rechtmatig 

verkregen bewijsstukken. 

15. Voorts vraag ik mij af waarom de 

aangehaalde feiten niet een geheel 

onrechtmatig verkregen bewijs kunnen 

dragen. Het niet voldoen aan het 

proportionaliteitsbeginsel en 

subsidiariteitsbeginsel, if so,  kan immers 

op basis van de jurisprudentie onrechtmatig 

verkregen bewijs opleveren.  En zou een 

geheel onrechtmatig verkregen bewijs in 

deze zaak een hogere schadevergoeding 

opleveren? Ook dit is onduidelijk. 

16. Los van bovenstaande lijkt de 

schadevergoeding als pleister op de wonde 

voor het onrechtmatig verkregen bewijs 

met deze uitspraak onderstreept te zijn. Zal 

deze - letterlijk - onberekenbare 

schadevergoeding in de toekomst aan 

populariteit gaan winnenDat zal mijns 

inziens onder andere afhangen van de 

(nieuwe) alternatieven. 

17. Op basis van de bestaande 

jurisprudentie is vast te stellen dat met 

enige regelmaat de kantonrechter de 

inbreuk op de privacy lijkt te 

verdisconteren in de hoogte van de C-factor 

in het kader van de ontbindingsvergoeding. 

Logisch, want eenvoudig(er) vast te stellen 

en te motiveren dan een schadevergoeding, 

zoals uit bovenstaande blijkt. Maar hebben 

de kantonrechters deze mogelijkheid nog 

wel? Per 1 juli 2015 is de tweede tranche 

van de Wet Werk en Zekerheid immers in 

werking getreden die een einde heeft 

gemaakt aan de vergoeding op basis van de 

kantonrechtersformule. De forfaitaire 

transitievergoeding is daarvoor op basis 

van artikel 7:673 BW in de plaats 

gekomen. In deze transitievergoeding is 

geen ruimte voor verdiscontering van 

andere aspecten dan de duur van het 

dienstverband en de leeftijd van de 

werknemer, waardoor financiële 

compensatie voor de inbreuk op de privacy 

uitgesloten is. 

18. De billijke vergoeding van artikel 7:673 

lid 9 sub a BW lijkt zich echter in dit kader 

bij uitstek te lenen als basis. De vraag is of 



het vereiste “ernstig verwijtbaar handelen 

of nalaten” aan werkgeverszijde ingevuld 

kan worden aan de hand van onrechtmatig 

verkregen bewijs. Mijn gedachte is dat dit 

afhankelijk zal zijn van de aard van de 

schending en de omstandigheden van het 

geval. Een wekenlange telefoontap op een 

telefoon die aan een werknemer is verstrekt 

waarbij deze tevens voor privé-doeleinden 

mag worden gebruikt zonder concreet 

vermoeden aan de zijde van de werkgever, 

zal denkelijk sneller een verdergaande 

inbreuk opleveren dan het inhuren van een 

bedrijfsrechercheur die een werknemer een 

enkele dag gericht volgt naar aanleiding 

van verschillende concrete signalen dat de 

werknemer niet voldoet aan zijn 

verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. 

19. Aardig is om te bedenken dat het 

spiegelbeeldige effect zich uiteraard ook 

kan voordoen. Mocht bijvoorbeeld een 

ontslag op staande voet in rechte stand 

houden,  dan is verdedigbaar dat de 

transitievergoeding op grond van art. 7:673 

lid 7 sub c – ernstig verwijtbaar handelen 

of nalaten van de werknemer – niet 

verschuldigd zal zijn door de werkgever. Is 

dat(zelfde) ontslag echter bewezen door 

onrechtmatig verkregen bewijs dan is 

relevant dat lid 8 bepaalt dat (gedeeltelijke) 

verschuldiging wel  van toepassing is als 

het niet toekennen van de 

transitievergoeding naar maatstaven van 

redelijkheid en billijkheid  - bijvoorbeeld 

ingekleurd door onrechtmatig verkregen 

bewijs - onaanvaardbaar zou zijn. De 

verdisconteringsmogelijkheden lijken 

onder de WWZ dan ook nog steeds 

aanwezig te zijn. 

20. Last but not least in dit kader betreft de 

Wet bescherming persoonsgegevens 

(Wbp). Het inmiddels aangenomen, maar 

nog niet in werking getreden, wetsvoorstel 

houdt een breder en meer vergaand palet 

aan beboetingsmogelijkheden in ten 

aanzien van de verantwoordelijke. 

21. Het CBP kan daarbij een boete 

opleggen wegens schending van de 

materiële voorschriften van de Wbp, waar 

de bevoegdheid nu nog beperkt is tot 

schending van een aantal administratieve 

handelingen. Kort gezegd kan het CBP 

straks in meer gevallen hogere boetes 

opleggen. Zo zou het CBP ingevolge 

artikel 66 lid 2 Wbp  bijvoorbeeld een 

boete kunnen gaan opleggen vanwege 

schending van artikel 8 Wbp, welk artikel 

de limitatieve gronden van rechtmatige 

gegevensverwerking behelst. 

22. Arbeidsrechtelijk gezien – zo valt te 

constateren op basis van de (aangehaalde) 

jurisprudentie - kan het gebrek aan een 

concreet vermoeden leiden tot de 

vaststelling van onrechtmatig verkregen 

bewijs en tot een schadevergoedingsactie 

vanuit de werknemer. Het gebrek aan een 

concreet vermoeden kan naar mijn idee 

echter ook leiden tot de vaststelling dat de 

gegevensverwerking niet noodzakelijk en 

proportioneel is geweest en in casu het 

belang van de betrokkene zou moeten 

prevaleren, zoals omschreven in artikel 8 

sub f Wbp, waardoor strijd met de Wbp 

ontstaat. 

23. Een enkele kwestie kan aldus leiden tot 

een schadevergoeding uit hoofde van een 

arbeidsrechtelijke procedure en een boete 

uit hoofde van schending van de Wbp. Een 

schending van de Wbp kan een 

werkgever  duur komen te staan. 

24. De vraag is uiteraard wel hoe 

waarschijnlijk dit scenario is en hoe die 

twee zich vervolgens ten opzichte van 

elkaar zullen verhouden. De 

schadevergoeding wegens onrechtmatig 

verkregen bewijs kan in een civiele 

procedure door een werknemer worden 

gevorderd,  maar de vraag is in hoeverre 

deze route navolging zal krijgen, zeker nu 

de WWZ de verdiscontering niet in de weg 

lijkt te staan en een gemakkelijkere en 

meer praktisch middel lijkt om 



onrechtmatig verkregen bewijs te 

sanctioneren. 

25. Bovendien zal het CBP op grond van 

artikel 66 lid 4 pas een boete kunnen 

opleggen indien de overtreding opzettelijk 

is gepleegd of het gevolg is van ernstig 

verwijtbare nalatigheid. Buiten die gevallen 

dient het CBP op grond van lid 3 immers 

eerst een bindende aanwijzing te 

verstrekken. 

26. Indien er tijdens een arbeidsrechtelijke 

procedure echter een bindende aanwijzing 

dan wel een boete vanuit het CBP is 

verstrekt c.q. opgelegd op basis van strijd 

met de Wbp, lijkt het mij waarschijnlijk dat 

een rechter dit oordeel meeneemt in de 

besluitvorming ten aanzien van de vraag of 

er sprake is van onrechtmatig verkregen 

bewijs in de civiele procedure. 

Of die twee vervolgens ook 

communicerende vaten zullen worden ten 

aanzien van de schadevergoedingsvraag – 

zal het feit dat een werkgever reeds een 

boete opgelegd heeft gekregen omwille van 

hetzelfde feit op basis waarvan een 

kantonrechter is gevraagd een 

(schade)vergoedingtoe te passen, een 

matigend effect kunnen hebben op de 

gevorderde schadevergoeding -  zal moeten 

blijken. 

Een doorverwijzing naar het CBP vanuit de 

civiele procedure kan daarbij een optie zijn 

om “dubbele bestraffing” vanwege 

hetzelfde feit te voorkomen. De boetes 

komen echter ten gunste van de algemene 

middelen en niet van de werknemer wiens 

privacy geschonden is. 

27. De werkgever die onrechtmatig bewijs 

vergaart dient in ieder geval rekening te 

gaan houden met twee mogelijke 

“schuldeisers”: de werknemer - die in een 

(arbeidsrechtelijke) procedure zowel op 

basis van de transitievergoeding, billijke 

vergoeding als schadevergoeding 

compensatie kan genieten - en het CBP die 

haar bredere boetebevoegdheid in stelling 

kan brengen. Daarmee lijkt de tandeloze 

tijger uit het verleden te zijn getemd. 

Duidelijk is inmiddels: onrechtmatig 

verkregen bewijs heeft een prijs. Hopelijk 

zal de toekomst specifieker uitwijzen wat 

de hoogte daarvan kan zijn. 

E.M.L. van den Krommenacker, advocaat 

arbeidsrecht bij AKD Advocaten en 

Notarissen 


