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Cameratoezicht in en rond bedrijven 
Cameratoezicht op het werk kan helpen tegen bijvoorbeeld diefstal of beschadiging van eigendommen. Maar 
de inbreuk op de privacy van de werknemers en bezoekers is groot. Daarom mogen werkgevers alleen 
camera’s ophangen als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. 
 
Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de inbreuk op de privacy zo klein mogelijk is. Een camera in 
bijvoorbeeld een toilet of kleedhokje gaat te ver, omdat mensen dan bloot in beeld kunnen komen. Wie een 
camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare weg of op 
eigendommen van anderen. Hou hierbij aan dat minimaal 60% van het beeld eigen terrein dient te zijn.  
Verder mag de camera geen geluidsopnamen maken. Dit is voor het doel namelijk niet nodig. 
 
Gerechtvaardigd belang 
De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben voor het cameratoezicht. Bijvoorbeeld diefstal 
tegengaan of werknemers en bezoekers beschermen. 
 
Noodzaak cameratoezicht 
Het cameratoezicht moet noodzakelijk zijn. Dat wil zeggen dat de werkgever het doel, bijvoorbeeld 
fraudebestrijding, niet op een andere manier kan bereiken. Is er geen andere mogelijkheid, die minder 
ingrijpend is voor de privacy? Dat moet de werkgever eerst nagaan. 
 
Ook mag het cameratoezicht niet op zichzelf staan. Het moet onderdeel zijn van een totaalpakket aan 
maatregelen. 
 
Privacytoets 
De werkgever moet eerst een privacytoets uitvoeren. Dit betekent dat de werkgever de belangen en rechten 
van de werknemers en bezoekers afweegt tegen zijn eigen belang.  
 
Ook moet de werkgever de plannen vooraf met de ondernemingsraad (OR) bespreken. De OR moet vooraf 
ingestemd hebben met de camera’s voordat de werkgever kan starten met het cameratoezicht. 
 
DPIA 
Zet de werkgever grootschalig en/of systematisch cameratoezicht in om diefstal en fraude door werknemers 
te bestrijden? Dan moet de werkgever een data protection impact assessment (DPIA) uitvoeren. 
 
Dit is bijvoorbeeld zo als de werkgever structureel of gedurende een langere periode cameratoezicht inzet 
voor dit doel. 
 
Wil de werkgever een verborgen camera (heimelijk cameratoezicht) inzetten? Dan moet de werkgever 
hiervoor altijd een DPIA uitvoeren. Ook als het heimelijk cameratoezicht incidenteel is. 
 
Rechten werknemers en bezoekers 
De werkgever moet ervoor zorgen dat de werknemers en bezoekers weten dat er een camera hangt en voor 
welk doel deze er hangt. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. 
 
Daarnaast geeft de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de volgende privacyrechten aan 
betrokkenen: 

• het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien; 

• het recht om vergeten te worden; 

• het recht op beperking van de verwerking; 

• het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens. 
 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/mag-u-persoonsgegevens-verwerken#wanneer-mag-u-zich-baseren-op-de-grondslag-gerechtvaardigd-belang-6330
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-de-werkplek#wat-heeft-de-or-te-zeggen-over-cameratoezicht-op-de-werkplek-5190
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/data-protection-impact-assessment-dpia
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht/cameratoezicht-op-de-werkplek#mag-mijn-werkgever-een-verborgen-camera-gebruiken-1861
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen
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Bewaartermijn camerabeelden 
De werkgever mag de camerabeelden niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De richtlijn hiervoor is 
maximaal 4 weken. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal? Dan mag de werkgever de betreffende 
beelden bewaren tot dit incident is afgehandeld. 
 

Cameratoezicht in en rond woningen 
In en rond woningen kunnen camera's opgehangen worden om eigendommen te beveiligen en bewoners 
te beschermen. Zowel organisaties, zoals woningbouwverenigingen, als particuliere bewoners kunnen 
besluiten camera’s te plaatsen. Dit is niet verboden, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden.  
 
Cameratoezicht door personen valt in principe niet onder de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier dus ook geen toezicht op.  
 
Wie een camera ophangt, moet ervoor zorgen dat de camera zo min mogelijk gericht is op de openbare 
weg of op eigendommen van anderen. Hou hierbij aan dat minimaal 60% van het beeld eigen terrein 
dient te zijn. Is een camera wel (deels) gericht op een (deel) van de openbare weg? Of filmt iemand 
bijvoorbeeld de tuin van de buurman? Dan is de AVG wél van toepassing en houdt de Autoriteit 
Persoonsgegevens dus ook toezicht. 
 

Meld uw camera buiten aan bij de website camera in beeld van de politie 
Veel ondernemers gebruiken camera’s voor het houden van toezicht en het beveiligen van hun panden en 
goederen. Ook steeds meer particulieren gaan hun eigendommen beveiligen met camera’s. De politie 
gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera’s 
geïnstalleerd zijn en wat zij ‘zien’, maakt de politie gebruik van een databank, genaamd ‘Camera in Beeld’. 
Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een 
woninginbraak) zich camera’s bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Hierdoor kunnen daders 
sneller worden gepakt. 
 
Wat is ‘Camera in Beeld’? 
Camera in Beeld is een politiesysteem, die alle (particuliere en overheids-)camera’s op een kaart weergeeft. 
Zo heeft de politie overzicht van welke camera’s waar hangen en waar zij opnames van maken. Mocht er 
bijvoorbeeld een inbraak zijn gepleegd in uw wijk, kijkt de politie in het systeem waar er camera’s hangen 
waar mogelijk iets op te zien is en neemt vervolgens contact op met de eigenaar van die camera’s. De politie 
kijkt dus niet live mee met de beelden. 
 
Waarom is ‘Camera in Beeld’ belangrijk? 
Wanneer er bijvoorbeeld een overval, straatroof of een inbraak is geweest, kan de politie heel snel op de 
kaart zien of er camera’s aanwezig zijn, die mogelijk beelden van het incident hebben opgenomen. Als dat zo 
is, neemt de politie contact op met de eigenaar van de betreffende camera. Met Camera in Beeld kan de 
politie dus sneller meer incidenten op te lossen. Doet u mee met Camera in Beeld? Dan helpt u dus om uw 
buurt veiliger te maken. Camerabeelden van ondernemers en particulieren mogen als bewijs worden 
ingebracht. 
 
Aanmelden 
U kunt uw beelden aanmelden via de website www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html 
 
Bronnen:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl 
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