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Voorwoord 
 
Zowel de werknemers als de klanten van de gemeente Oosterhout zijn gebaat bij een veilige 
werkomgeving. Op locaties waar de gemeente Oosterhout haar diensten aanbiedt is zij 
verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en bezoekers (klanten). Dit wordt ook 
vernoemd in het onderstaande fragment uit het voorwoord van het agressieprotocol.  
 

In de praktijk is gebleken dat medewerkers van de Gemeente Oosterhout bij het 
uitvoeren van de hen opgedragen werkzaamheden, incidenteel worden 
geconfronteerd met agressie en geweld veroorzaakt door burgers. 
 
Vanaf 29 juni 1994 is de ARBO-wet gewijzigd, onder meer over agressie en 
geweld. Ook voor de medewerkers van de gemeente Oosterhout betekent dat, 
dat zij zoveel mogelijk beschermd dienen te worden tegen agressie en geweld en 
de nadelige gevolgen daarvan. 
 
De werkgever dient vast te leggen, dat leidinggevenden verantwoordelijkheden 
en toezichthoudende taken hebben en welke bevoegdheden en middelen daarbij 
behoren. Er ligt hier een koppeling met de verplichting van de werkgever een 
arbeidsomstandighedenbeleid te voeren. De werknemers zijn verplicht om ten 
gevolge van de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht te 
nemen, ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of de gezondheid van 
henzelf of van anderen, dan wel om het welzijn. Daarbij dienen de werknemers 
de bij de arbeid benodigde hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken1. 

 
Cameratoezicht in de werkomgeving kan een bijdrage leveren aan een veiligere beleving van de 
werkomgeving. De stad wordt door deze maatregel veiliger (specifiek de locaties waar de gemeente 
Oosterhout verantwoordelijk is voor de werkomgeving en waarvoor zij besluit cameratoezicht toe te 
passen). Cameratoezicht in de werkomgeving valt onder de Wet bescherming persoonsgegevens 
(Wbp). Deze wet stelt eisen aan het gebruik en verwerken van persoonsgegevens. De gemeente 
Oosterhout wil met dit protocol het recht op privacy van de medewerkers en bezoekers van de 
gemeentelijke locaties borgen. 
 
Het protocol “Cameratoezicht in de werkomgeving” biedt de mogelijkheid om cameratoezicht van 
een juridisch onderbouwing te voorzien zodat beeldmateriaal daadwerkelijk voor repressie gebruikt 
kan worden. De stad wordt door dit protocol transparanter, eenduidiger en effectiever in het creëren 
van een veilige werkomgeving voor haar medewerkers en de bezoekers van de gemeente 
Oosterhout. 
 
Bij de opstelling van dit protocol is gebruik gemaakt van historische informatie die aanwezig was - 
en in opdracht van de gemeente Oosterhout gecreëerd - binnen de gemeentelijke organisatie. 
Tevens is gebruik gemaakt van binnen de organisatie aanwezige documenten van derden. Deze 
documenten – mits gebruikt – zijn aangepast aan de situatie binnen de gemeente Oosterhout en de 
bron is aangegeven. 
 
Dit protocol “Cameratoezicht in de werkomgeving” is tot stand gekomen als een product van het 
plan van aanpak “Cameratoezicht in de werkomgeving”2 dat gemaakt is n.a.v. een 
opdrachtverstrekking door de manager Service & Ondersteuning (opdracht zoals genoemd in het 
plan van aanpak). 
 
Oosterhout, december 2008. 
 

                                                      
1 Agressieprotocol, december 2006, voorwoord, blz. 2 (bijlage B01_Agressieprotocol gemeente Oosterhout.doc). 
2 Plan van aanpak (bijlage B02_PvA_1001_v1_3.doc). 
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Inleiding 
 

Leeswijzer 
 
De teksten in italics (schuin schrift) zijn citaten uit historische documenten of andere bronnen die als 
zodanig worden aangegeven in voetnoten. 
 

Artikel 1. Begrippen en afkortingen 
 

Lid 1. Begrippen gehanteerd door het College Bescherming 
Persoonsgegevens (CBP). 
 
CBP 
College Bescherming Persoonsgegevens. 
 
Wbp 
Wet bescherming persoonsgegevens. 
 
Verantwoordelijke (en ook gemandateerde verantwoordelijke) 
De Wbp definieert de verantwoordelijke als degene die het doel en de middelen voor de verwerking 
van persoonsgegevens vaststelt. De Wbp legt aan de verantwoordelijke een aantal verplichtingen 
op. Er kunnen bij een verwerking meerdere verantwoordelijken zijn.  
 
Bewerker 
Een bewerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking 
heeft uitbesteed, bijvoorbeeld een administratiekantoor. Een bewerker is niet zelfstandig 
verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, maar heeft wel een aantal afgeleide 
verplichtingen voor onder meer beveiliging en geheimhouding van de gegevens.  
 
Ontvanger  
De Wbp verstaat onder het begrip ontvanger: degene aan wie de persoonsgegevens worden 
verstrekt. Dit kan zowel iemand binnen de eigen organisatie zijn als iemand daarbuiten. Het begrip 
moet ruim worden geïnterpreteerd. Er vallen niet alleen personen, afdelingen of instanties onder die 
van anderen persoonsgegevens krijgen, maar ook personen die op basis van hun functie toegang 
hebben tot de persoonsgegevens.  
 
Betrokkene 
Een persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt heet in de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) de 'betrokkene'. Een betrokkene is dus iemand over wie de gegevens 
informatie bevatten. In de – door de Wbp vervangen - Wet persoonsregistraties (Wpr) werd deze 
persoon aangeduid als de 'geregistreerde'.  
 
Een volledige begrippenlijst van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) is te vinden in 
de bijlage 3; “Begrippen CBP” (B03_De begrippen_CBP.doc ). 
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Bijlagelijst 
 
Alle bijlagen zijn te vinden in de directory (I:\Algemeen\CT_Bijlagen) 
 

1. B01_Agressieprotocol gemeente Oosterhout.doc 
2. B02_PvA_1001_v1_3.doc 
3. B03_De begrippen_CBP.doc 
4. B04_Wettelijke_context_samengevat.doc 
5. B05_Discussienota voor MT 151203.doc 

 
 

Formulierenlijst 
 
Alle formulieren zijn te vinden in de directory (I:\Algemeen\CT_formulieren) 
 

1. F01_Verantwoording.doc 
2. F02_Vastleggen_opname.doc 
3. F03_Verzoek_tot_niet_beschreven_gebruik_cameratoezicht.doc 
4. F04_Bevoegde_aanvragers.doc 
5. F05_Verwijderen_vernietigen_distribueerbare_media.doc 

 
 

Brievenlijst 
 
Alle brieven zijn te vinden in de directory (I:\Algemeen\CT_brieven) 
 

1. E01_kennisgeving_identificatie_videobeelden.doc 
 
 


