
Vragen meldplicht camera’s 

Maak ook gebruik van de toelichting op dit meldformulier! 

A. Gegevens melder:  

Naam melder  

Naam organisatie  

Adres organisatie  

e-mail contactpersoon  

Telefoonnummer contactpersoon 
(optioneel) 

 

  

B. Vragen: 

1. Waar staat de camera?  
(coördinaten en locatiebeschrijving van de camera). 

2. Welk deel van de openbare ruimte wordt gefilmd? 
(locatiebeschrijving (bv. Oudegracht, 200 m. vanaf ingang pand) of screenshots meesturen.) 

3. Voor welk doel wordt de camerabewaking ingezet en waarom is dit nodig?  
(Hier beschrijft u wat u wil bereiken met de camerabewaking, bijvoorbeeld de bescherming van 
eigendommen of personeel. Ook waarom u daarvoor camerabewaking nodig heeft. Met camera’s 
wordt een grote inbreuk gemaakt op de privacy van de gefilmde personen en daarom moet u 
goed beschrijven waarom andere – minder ingrijpende middelen – niet afdoende zijn.) 

4. Waarom is het nodig om daarvoor de openbare weg te filmen?  
(De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de openbare ruimte. Als u vindt dat u de 
openbare ruimte ook moet filmen om uw doel te bereiken moet u goed beschrijven waarom dat 
nodig is. Kan niet volstaan worden met het filmen van de eigen ruimte?) 

5. Wat is de grondslag voor de camerabewaking?  
(De privacywetgeving schrijft voor dat u altijd een grondslag moet hebben voor het gebruik van 
persoonsgegevens. Welke van de volgende grondslagen is van toepassing op de 
camerabewaking?)  
(keuzemogelijkheid): 
a) Gerechtvaardigd belang: de camerabewaking is noodzakelijk voor de bescherming van uw 

eigendommen/personeel/andere zaken en er is geen andere wijze waarop deze bescherming 
ook uitgevoerd kan worden. U beschrijft hier duidelijk dat u een afweging hebt gemaakt 
tussen uw doel en de privacy van de gefilmde personen en waarom volgens u het eerste 
zwaarder moet wegen; 

b) Wettelijke plicht: de camerabewaking is noodzakelijk om een wettelijke plicht na te komen. 
Hier ook aangeven welke wettelijke plicht dit is en het wetsartikel waarin deze plicht staat.  

c) U voert een overheidstaak uit waarvoor de camerabewaking noodzakelijk is: deze grondslag 
kan alleen worden gekozen door overheidsinstanties of instellingen die taken namens de 
overheid uitvoeren. Hier duidelijk beschrijven welke taak het is en de noodzaak van de 
camerabewaking; 

6. Beschrijving camera 
(Technische specificaties over scherpte beelden, bereik en overige aspecten die invloed kunnen 
hebben op de privacy schending van de persoonsgegevens die geregistreerd worden. Ook 
beschrijven hoe vaak en hoe lang de camera aan staat.) 



7. Beveiligingsmaatregelen:  
(welke maatregelen heeft u getroffen om de camerabeelden te beveiligen en te voorkomen dat 
deze in verkeerde handen vallen?)  

8. Uitkijken beelden 
(keuzemogelijkheid): 
a- De beelden worden live uitgekeken door:  
b- De beelden worden opgeslagen en alleen uitgekeken als er een incident heeft plaatsgehad; 
c- De beelden worden opgeslagen en aan de politie overhandigd als er een incident heeft 

plaatsgehad. 
d- Anders: 
 
Toelichting:  

9. Welke maatregelen heeft u getroffen om te zorgen dat zo min mogelijk personen de beelden kunnen 
bekijken? 
(denk aan wachtwoorden, beveiligde opslag van de beelden en een beveiligde verbinding tussen 
camera en plaats van opslag en verwerking). 

10. Hoe lang bewaart u de camerabeelden? 
(slaat u de camerabeelden op? Bepaal dan hoe lang u deze beelden bewaart. Volgens de 
privacywetgeving mogen beelden niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor het doel. 
De maximale termijn hiervoor is 4 weken (maar korter mag ook), tenzij zich een incident heeft 
voorgedaan. Dan mag u de beelden waarop het incident te zien is zo lang bewaren als nodig is 
voor de afhandeling van het incident;) 

11. Hoe informeert u het publiek over de inzet van camerabewaking? 
(U bent verplicht om duidelijk te maken aan het publiek dat zij kunnen worden gefilmd, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van stickers of bordjes.) 

12. Hoe heeft uw organisatie de meldplicht datalekken ingeregeld? 
(wanneer zich een beveiligingsincident voordoet waarbij persoonsgegevens (zoals 
camerabeelden) zijn betrokken, dan moet adequaat worden opgetreden. Beschrijft u hoe dit in 
uw onderneming is geregeld en hoe u uw medewerkers bewust maakt van de meldplicht 
datalekken. Meer informatie over de meldplicht datalekken vindt u op de website van de AP (link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken ). 

 

U kunt de antwoorden op deze vragen verzenden per e-mail: 

websiteprivacy@utrecht.nl 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

