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Gebruiksvoorwaarden Camerasysteem 

 

Wij willen u vragen onderstaande informatie goed door te lezen voordat u overgaat tot installatie 

en gebruik van uw camerasysteem. 

 

 

1. Algemeen 

 

De installatie en het gebruik van camera’s brengt verplichtingen met zich mee die volgen uit 

geldende wet- en regelgeving. De inhoud van deze folder heeft ten doel u attent te maken op 

deze verplichtingen.  

 

Wij hebben deze folder met zorg samengesteld, maar deze folder is geenszins een alomvattende 

opsomming van de regels waar u zich aan te houden heeft wanneer het om camerabewaking 

gaat en wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden als vermeld in deze folder. 

 

Wij willen u er op wijzen dat gebruik van het camerasysteem uw eigen verantwoordelijkheid is. 

 

 

2. Algemeen juridisch kader camerabewaking 

 

Bewakingscamera's worden opgehangen op allerlei plaatsen waar criminaliteit en overlast 

kunnen voorkomen, zoals stations, vliegvelden, havens en (snel)wegen. Maar ook in en om 

gebouwen zoals banken, ministeries, winkels en winkelcentra, parkeerterreinen, ziekenhuizen, 

scholen en particuliere woningen. De aanleiding om camera's op te hangen is vaak tweeledig: 

enerzijds is het doel criminaliteit te voorkomen en - als dat niet lukt - beelden vast te leggen 

waarmee daders kunnen worden opgespoord en veroordeeld.  

 

Er is in Nederland geen aparte wet voor camerabewaking. Wel zijn er diverse wetten en regels 

waar de eigenaar van het camerasysteem aan moet voldoen. De belangrijkste daarvan zijn het 

gevolg van uitspraken van rechters over artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van 

de Mens. De lijn die in de jurisprudentie is ontstaan (en zijn weerslag dan vindt in nieuwe wetten) 

is dat  camerabewaking altijd noodzakelijk, kenbaar, proportioneel en subsidiair moet zijn.  

Daarnaast geldt de Wet bescherming persoonsgegevens als er beelden worden vastgelegd 

waarop personen herkenbaar zijn.  

Tot slot zijn er nog enkele strafrechtelijke bepalingen die betrekking hebben op camerabewaking 

 

Het doel van camerabewaking is uiteindelijk het beschermen en bewaken van personen en 

eigendommen. De eigenaar van een gebouw of een gebied mag dus camera's ophangen, mits 

de aanwezigheid van de camera's noodzakelijk is voor het doel, kenbaar is (bijvoorbeeld middels 

informatiebordjes), proportioneel (in verhouding tot het probleem) en subsidiair (middel niet erger 

dan de kwaal).  

 

2.1 Specifiek: Wet bescherming persoonsgegevens 

 

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 38 van het op vooornoemde wet 

gebaseerde Vrijstellingsbesluit, is het niet verboden een camera op te hangen ter beveiliging van 

een woning. Vanuit het perspectief van het verwerken van persoonsgegevens gaat echter 

toezicht houden op de hele straat te ver. Op straat is het toezicht voorbehouden aan de 

gemeente en de politie. Ook het monitoren van bijvoorbeeld de voordeur van andere woningen is 
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de grens vanuit privacy perspectief. Camera's moeten zodanig gericht worden dat ze nergens 

naar binnen filmen.  

Het vastleggen door u van beeldopnamen hoeft derhalve niet gemeld te worden bij het College 

Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als de opnames dienen ter  beveiliging van bijvoorbeeld 

personen, gebouwen, terreinen of zaken, mits de aanwezigheid van  camerabewaking duidelijk 

zichtbaar is. In veel gevallen zal vanuit het privacy perspectief - als de camera duidelijk zichtbaar 

aanwezig is - een expliciete vermelding van camerabewaking niet nodig zijn. Voor de zekerheid 

kunt u echter altijd borden plaatsen of stickers plakken waarmee de aanwezigheid van 

cameratoezicht duidelijk wordt gemaakt.  

Een eis van het CBP is wel dat cameraopnames maximaal vier weken bewaard mogen worden, 

tenzij bepaalde beeldopnamen langer nodig zijn voor afhandeling van geconstateerde incidenten. 

Wil een gebruiker de opnames langer bewaren, dan dient deze verwerking van 

persoonsgegevens aan het CBP gemeld te worden. 

 

Conclusie: mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals zorgvuldige omgang met de 

beelden en een beperkte bewaartermijn, hoeft geen melding te worden gedaan bij het CBP van 

het in werking hebben van een camerasysteem. 

 

2.2 Specifiek: Wetboek van Strafrecht (WvSr) 

 

Daarnaast is in het Wetboek van Strafrecht de strafbaarstelling van heimelijk cameratoezicht 

geregeld; zowel voor plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek als voor besloten plaatsen.  

 

Artikel 441b WvSr verbiedt expliciet het heimelijk maken van afbeeldingen op voor publiek 

toegankelijke plaatsen. De letterlijke tekst luidt:  

 

“Met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt 

gestraft hij die, gebruik makende van een daartoe aangebracht technisch hulpmiddel 

waarvan de aanwezigheid niet op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, van een persoon, 

aanwezig op een voor het publiek toegankelijke plaats, wederrechtelijk een afbeelding 

vervaardigt.” 

 

Artikel 139f WvSr verbiedt voorts het heimelijk maken van opnamen van personen die in een 

woning of in een niet voor het publiek vrij toegankelijke plaats verblijven. Ieder heeft immers recht 

op respect voor zijn privé-leven, zijn familie- en gezinsleven, zijn woning en zijn correspondentie.  

De letterlijke tekst luidt  

 

“Met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie 

wordt gestraft:  

1 hij die, gebruik makende van een technisch hulpmiddel waarvan de aanwezigheid niet 

op duidelijke wijze kenbaar is gemaakt, opzettelijk en wederrechtelijk van een persoon, 

aanwezig in een woning of op een andere niet voor het publiek toegankelijke plaats, een 

afbeelding vervaardigt; 

2 hij die de beschikking heeft over een afbeelding welke, naar hij weet of redelijkerwijs 

moet vermoeden, door of ten gevolge van een onder 1° strafbaar gestelde handeling is 

verkregen.” 

 

Omdat veelal de beveiligingscamera van u niet kenbaar is voor mensen die op straat lopen of 

voor uw buren, dient u beelden gedeeltelijk te blokkeren of de camera-instellingen aan te 

passen als bij het in beeld brengen van uw object bijvoorbeeld ook personen op straat 
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en/of ramen en deuren (geheel of gedeeltelijk) van huizen en bedrijven van anderen 

opgenomen worden. U kunt natuurlijk ook goed zichtbaar vanaf alle kanten aangeven dat uw 

object bewaakt wordt met camera’s. Bij de speciaalzaak kunt u de daartoe bestemde 

pictogrammen aanschaffen en wij hebben stickers die voor uw beschikbaar zijn waaruit de 

aanwezigheid van cameratoezicht mag blijken. 

 

2.3 Aangifte bewaking met Camera’s bij het College Bescherming Persoonsgegevens 

 

Indien het door u gewenste gebruik verder gaat dan het enkel beveiligen van uw woning en/of u 

beelden langer dan de voorgeschreven termijn wenst te bewaren, kan het verstandig zijn contact 

op te nemen met genoemd college. 

 

 

3. Installatie van het Camerasysteem 

 

Een bewakingscamera mag als gezegd enkel gericht worden op een plaats waarvoor u zelf 

verantwoordelijk bent. De wet verbiedt het om met een bewakingscamera beelden te maken van 

publieke plaatsen of plaatsen waarvoor u niet zelf verantwoordelijk bent. 

 

Indien u bijvoorbeeld een camera wil installeren om de toegang tot uw woning te bewaken, dient 

u de camera te richten op de toegang van uw woning en niet op de stoep of de woning van de 

buren. Een bewakingscamera mag geen beelden opleveren die de persoonlijke levenssfeer van 

een persoon schenden. Een bewakingscamera mag nooit stiekem of heimelijk gebruikt worden.  

 

 

4. Bewaartermijn 

 

Aangaande het camerasysteem is het zo ingeregeld dat wanneer de opslagruimte vol is, de 

oudste opgeslagen beelden automatisch vernietigd worden om plaats te maken voor de nieuwe 

beelden. Standaard worden beelden die met DELTA Veilig Wonen door u worden opgeslagen 

voor maximaal 4 weken bewaard. U kunt wel uw opgeslagen beelden van het platform 

downloaden en die dan op uw eigen computer opslaan, 

 

Echter, de bewaartermijn van de beelden gemaakt door een bewakingscamera mag volgens de 

Wet Bescherming Persoonsgegevens niet langer zijn dan 1 maand, tenzij de beelden een 

bijdrage kunnen leveren tot het bewijs van een misdrijf of van schade of tot het identificeren van 

een dader, getuige of slachtoffer. Bewaart u beelden toch langer, dan zult u van deze verwerking 

melding moeten maken bij het College Bescherming Persoonsgegevens. 

 

Het is aan u om deze termijn te bewaken dan wel eventueel een melding te doen.  

 

 

5. Toekomstige wetgeving en andere ontwikkelingen 

 

Op dit moment is cameratoezicht en de manier waarop dit kan bijdragen aan ons aller veiligheid 

een onderwerp waar politiek en politie druk mee doende zijn. In dat kader verwijzen wij graag 
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naar een wetvoorstel1 dat het mogelijk maakt om camerabeelden te gebruiken bij opsporing van 

criminaliteit en het programma “LifeView”2 van de politie. 

 

 

6. Conclusie 

 

Is uw beveiligingscamera niet duidelijk zichtbaar aanwezig, dan is het te overwegen duidelijk te 

maken dat er cameratoezicht aanwezig is, bijvoorbeeld met gebruik van de meegeleverde sticker.  

 

Om er voor te zorgen dat u enkel beelden opneemt die mogen, dient u uw camera zo in te stellen 

(of om de lens gedeeltelijk te blokkeren) zodat geen beelden van bijvoorbeeld personen in de 

publieke ruimte en/of woningen van anderen worden opgenomen. 

 

 

7. Relevante informatie 

 

Voor meer informatie over uw rechten en verplichtingen kunt u terecht bij: 

 

College Bescherming Persoonsgegevens 

http://www.cbpweb.nl 

Telefoon: Op werkdagen van 09.30 tot 12.30 uur kunt u bellen naar 0900-2001 201 (vijf cent per 

minuut, plus de kosten voor het gebruik van uw mobiele of vaste telefoon). 

 

Op site https://cbpweb.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-en-rond-

woningen?qa=cameratoezicht  treft u nadere relevante informatie over camerabewaking.  

 

Politie Zeeland 

Telefoon: 0900-8844 

 

                                                   
1
 http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/04/23/camerabeelden-van-burgers-en-bedrijven-gebruiken-

bij-opsporing-van-criminaliteit.html 
2
 https://www.politie.nl/themas/live-view.html 


