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1. Camerabeelden in de rechtspraak 

2. Juridische kader cameratoezicht 

3. Iemand maakt bezwaar, en dan? 

4. Vorderen van camerabeelden door de politie 

5. Gezichtsherkenning met cameratechnieken 
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In toenemende mate worden beeld en geluid in juridische 
procedures gebruikt als bewijs om standpunten te 
onderbouwen.  

 

Er is sprake van “real evidence” omdat de rechter door het 
gebruik van zijn zintuigen rechtstreeks kan beoordelen 
wat er gebeurd is. De rechter bekijkt de beelden ter zitting 

 

Zoek op “camerabeelden” op www.rechtspraak.nl en je 
vindt in de periode 10 december  2018 en 10 december 
2019 maar liefst 1399 zaken waarin camerabeelden een 
meer of minder belangrijke rol spelen. 
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“Weliswaar is op de afdrukken een persoon waarneembaar, 
maar de afdrukken zijn dermate onduidelijk dat daaruit 
niet onomstotelijk kan worden afgeleid dat het daarbij om 
[gedaagde] gaat.  
Bovendien is niet of nauwelijks zichtbaar dat die persoon 
pakken koffie of andere voor de stichting bestemde 
goederen draagt.  
 
Op grond van het voorgaande is de stichting er niet in 
geslaagd aannemelijk te maken dat [gedaagde] zich 
daadwerkelijk schuldig heeft gemaakt aan het 
ontvreemden van goederen en dieren van de het vogel- en 
dierenopvangcentrum.” 
 
Rechtbank Alkmaar, ECLI:NL:RBALK:2008:BG2070  

WAARNEMEN  
 

HERKENNEN IDENTIFICEREN 
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Essentiële vragen: 

- Wat wil ik zien? 

- Wil ik een persoon of een kenteken kunnen identificeren? 

 

Kijk na de installatie ook altijd naar de kwaliteit van het 
opgenomen beeld en niet uitsluitend naar de live beelden. 

En laat het systeem tevens in het halfdonker afregelen.  

Een mooi plaatje overdag zegt niets over de beeldkwaliteit  
’s-nachts. 

De installateur van camerasystemen moet de  
eindgebruiker informeren over de verplichtingen 

van de privacywetgeving. 
 
 

Eens of oneens? 
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Leveranciers van camerasystemen zijn 
verplicht aan afnemers een zogenaamde   

“privacywaarschuwing” uit te reiken, de vorm 
daarvan mogen leveranciers zelf kiezen. 

 

Eens of oneens? 

Van toepassing:  

 

 Wet op de Ondernemingsraden  

 AVG 
   

 Wetboek van Strafrecht 

 Wet particuliere beveiligings-
organisaties en recherchebureaus 

 

Essentie:  

 

• Waarom doe je het? 

• Waarom vastlegging  

van camerabeelden? 

• Zeg dat je het doet! 

• Doe het goed! 

 

 

 
 

Zie ook de Beleidsregels Cameratoezicht van 
de Autoriteit Persoonsgegevens en de 
guidelines van European Data Protection 
Board (EDPB) over cameratoezicht. 
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De AVG is dus niet de enige wet dat 

bepalingen bevat over  

“privacy en gegevensbescherming”.  

 

De AVG is niet de “Privacywet” 

of de “Wet op de Privacy” 
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Artikel 139f 
 

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. 

 

Artikel 441b 
 

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 
persoon, aanwezig op een voor het publiek 
toegankelijke plaats, wederrechtelijk een 
afbeelding vervaardigt. 
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Bijvoorbeeld door middel van: 

1. Zichtbare ophanging van camera’s of 

2. Pictogram op gevel pand of 
toegangsdeur of 

3. Bordje met passende tekst 

4. Anderszins mits cameratoezicht maar 
voldoende kenbaar is 

 

Het Wetboek van strafrecht stelt geen 
eisen aan de wijze waarop cameratoezicht 
kenbaar moet worden gemaakt.  

De AVG stelt wel heel specifieke eisen! 

Cameratoezicht moet op duidelijke wijze kenbaar worden gemaakt! 
 

. 
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Clandestien overnachtende vrachtwagen-
chauffeurs en schadeveroorzakende voertuigen 
zijn enkele redenen die groente- en 
fruitdistributeur Hillfresh in Barendrecht 
ertoe hebben doen besluiten cameratoezicht in 
te voeren. Als we het zien spreken we hen aan. 

 
Panoramische camera’s voor bussen 
Connexxion:  
“De centralist in de meldkamer kan live 
meekijken als de chauffeur op de paniekknop 
drukt.” 

 

Uit: Vakblad Beveiliging, oktober 2010 
CCTV ondersteunt processen 

    
 
http://blog.sbo.nl/veiligheid/trends-cameratoezicht/ 
  
 
“Left Luggage. Dat houdt toezicht op het vliegveld of 
station en zoekt naar achtergelaten koffers.  
 
De software in de cameratoepassing vergelijkt frame 
voor frame wat er is veranderd in het beeld. Als een 
koffer-achtig object te lang blijft staan, volgt een 
waarschuwing. Het beeldscherm springt aan en er 
verschijnt een rood vierkantje rondom de koffer.” 
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http://blog.sbo.nl/veiligheid/met-crowdmanagement-
waken-de-veiligheid-van-bezoekers-op-evenementen/  
 
 
“Tijdens het festival worden alle bewegingen van het 
publiek via camera’s gevolgd.”  
 
“Als we een omleiding instellen, kijken we via de 
camerabeelden of het publiek die omleiding volgt.” 

Praktijk 

Het bedrijf / instelling is 
voornemens over te gaan 
tot de invoering van een  
voorziening waarmee 
gedrag, aanwezigheid of 
prestaties kunnen worden 
waargenomen of 
gecontroleerd. 

Gevolg 
OR heeft instemmingsrecht 
voor ieder voorgenomen 
besluit tot vaststelling, 
wijziging of intrekking van 
een “regeling” deze  
voorziening betreffende. 
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1. Ondernemer brengt voorgenomen besluit voor een 
dergelijke “regeling” schriftelijk ter kennis aan OR: 

◦ voorzien van motivatie; 

◦ Met aanduiding van gevolgen voor het personeel. 

2. Ondernemingsraad beraadslaagt hierover 
tenminste één keer en deelt hun beslissing 
gemotiveerd mede. 

3. Ondernemer meldt welk besluit hij heeft genomen 
en geeft aan wanneer het besluit zal ingaan. 

 

Art. 27 lid 2 WOR 

 

Taalkundige uitleg wijkt af van de juridische uitleg:  
  “regeling” staat voor:  
 algemeen; permanent; structureel; altijd;  
 in alle gevallen. 

 

Met name van belang voor het op incidentele basis 
plaatsen van een heimelijke camera door een 
werkgever bij het onderzoeken van diefstal of 
verduistering.  

 

Dit is namelijk geen “regeling” in de zin van de WOR 
en behoeft dus niet de instemming van de OR. 
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1. Waarom hebben we cameratoezicht nodig?  

2. Welke waarborgen zijn er om ter voorkoming van 
misbruik? 

3. Aan wie worden camerabeelden verstrekt? 

4. Hebben we geregeld dat de operators verplicht 
zijn tot geheimhouding? 

5. Hoe lang wordt het beeldmateriaal bewaard? 

6. Op welke wijze wordt het personeel geïnformeerd? 

De AVG vergt ook dat deze vragen 

beantwoord worden. 

Bestuurder kan de kantonrechter om vervangende 
toestemming vragen (art. 27 lid 4). 

 

Wat als de bestuurder geen instemming vraagt? 
 Een zonder instemming of vervangende toestemming 

genomen besluit is nietig. De OR moet deze nietigheid 
binnen één maand na invoering inroepen. Dit moet 
schriftelijk gebeuren (art. 27 lid 5 WOR); 

 De OR kan (kanton)rechter vragen te bepalen dat de 
ondernemer zich onthoudt van handelingen ter 
uitvoering van het nietige besluit. 
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De AVG richt zich op bescherming van 
persoonsgegevens. 

 

Een persoonsgegeven is elk gegeven 
betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon.  

 

Zoals: kenteken van een auto, een 
afbeelding van personen of een 
biometrische template  
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Geautomatiseerd verwerken van 

persoonsgegevens 

Verwerken is onder meer: Verzamelen, opslaan 

analyseren, raadplegen, verstrekken, verwijderen 

Wanneer niet? 
 

1. Actuele momentregistratie zonder 
beeldvastlegging (alleen monitoren); 
 

2. Uitsluitend voor huishoudelijk en 
persoonlijk gebruik; 
 

3. Opnamen zijn niet herleidbaar tot 
individuele natuurlijke personen 
(geen persoonsgegevens). 
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Bedrijf 

Omwonenden 

Hostingbedrijven 

gegevensopslag 

Verwerkers 

Verwerkingsverantwoordelijke 

Betrokkenen 

Werknemers 

Klanten  Ontvangers 

 Er is geen verplichting om cameratoezicht aan te 
melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).  
 

 Wel moet de verwerkingsverantwoordelijke een 
actueel overzicht hebben van al hun persoons-
registraties (art. 30 AVG).  
 

 Dit overzicht wordt het “verwerkingsregister” 
genoemd.  
 

 Cameratoezicht dient te zijn opgenomen in het 
verwerkingsregister.  
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Deugdelijke 

verwerkingsgrondslag 
Art. 6 lid 1 

 
Rechtmatig en 

behoorlijk 
art. 5 lid 1 onder a 

Doelbepaling en 
doelbinding  

Art. 5 lid 1 onder b 

Opslagbeperking 
Art. 5 lid 1 onder e  

Juistheid 
Art. 5 lid 1 onder d  

Integriteit en 
vertrouwelijkheid 
art 5 lid 1 onder f  

Minimale 
gegevensverwerking 
Art. 5 lid 1 onder c 

Transparant 
Art. 13 en 14 

Artikel 5 lid 1 onder b AVG: 
 

Persoonsgegevens mogen alleen voor 

welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en 

gerechtvaardigde doeleinden worden verzameld 

 en mogen niet op een met die doeleinden 

onverenigbare wijze worden verwerkt. 
 

Het doel waarvoor je verzamelt, bepaalt dus 

in belangrijke mate wat je later met de 

vastgelegde camerabeelden kunt doen. 
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Cameratoezicht 

verzameldoel(en) 
 

Categorie 

gegevens  

Ontvangers 

gegevens 

Bewaarduur 

gegevens  

a   analyseren van voorvallen 

die een inbreuk hebben 

gemaakt op grondrechten 

- afbeeldingen personen 

- Kentekens voertuigen 

- Datum, tijd, plaats 

- Ras/ etniciteit 

- strafrechtelijke gegevens 

- 

- 

- 
 

Voor het doel onder a: 

 

Voor het doel onder a: 

 

Vier, zes weken, acht 

weken, zes dagen? 

b   onderzoeken van 

vermeende integriteits-

schendingen en/of 

overtreding van 

gedragsregels en/of 

wettelijke voorschriften 

Voor het doel onder b: 

 

Voor het doel onder b: 

 

Vier, zes weken, acht 

weken, zes dagen? 

c  verlenen van toegang van 

personen en/of voertuigen 

Voor het doel onder c: 

 

Voor het doel onder c: 

 

Drie dagen? 

d  ondersteunen van 

juridische uitingen en 

procedures. 
 

etc etc 

 

 

Artikel 6 lid 1 onder f AVG: 

Alleen met verwerkingsgrondslag 
 

De verwerking is noodzakelijk: 

voor de behartiging van een gerechtvaardigd 

belang van de verwerkingsverantwoordelijke of 

van een derde, tenzij de belangen van 

betrokkene (lees: betrokkene) zwaarder wegen  

 
Dit is de “privacytoets 
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Artikel 5 lid 1 onder e AVG: 

Opslagbeperking 
 

Persoonsgegevens niet langer bewaren dan 

noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt 
 

Groot misverstand: 

“Je mag camerabeelden niet 

langer bewaren dan 4 weken” 

Het doel waarvoor je verzamelt 

bepaalt de bewaarduur! 

Artikel 13 AVG: 

Transparantie en communicatie 
 

- de identiteit en de contactgegevens van de voor de 

verwerking verantwoordelijke 

- de contactgegevens van de FG (indien aanwezig) 

- de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld 

- de ontvangers of categorieën van ontvangers van de 

gegevens 

- de rechtsgrondslag voor de verwerking van de 

persoonsgegevens en een toelichting daarop, alsmede 

- Facultatief de bewaartermijn van de gegevens.  
 

Oude Wet bescherming persoonsgegevens  

AVG: rood en zwart 
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Security Techniek – Toegangsbeheer & Recht Nr.  37 Security en Recht 

The Guidelines will be open for public consultation until September 9, 2019. The EDPB 

is expected to adopt a revised and final version by the end of the year. 

Security Techniek – Toegangsbeheer & Recht Nr.  38 Security en Recht 
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Artikel 5 lid 1 onder f AVG: 
 

(beginsel van integriteit en vertrouwelijkheid) 

Neem passende, technische en organisatorische 

maatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige 

verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of 

beschadiging.  
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1. Wijs aanspreekpunt/verantwoordelijke aan binnen 
onderneming/instelling; 

2. Deze inventariseert alle situaties waarbij camera’s 
worden gebruikt in de onderneming/instelling; 

3. Deze stelt vast of cameragebruik voldoende kenbaar is 
gemaakt en of instemming van de OR vereist is; 

4. Deze zorgt dat relevante en adequate gegevens over 
het cameratoezicht zijn opgenomen in het 
Verwerkingsregister ex art. 30 AVG 

5. Voer een DPIA uit indien cameratoezicht als 
beveiligingstoepassing wordt ingevoerd na 25 mei 
2018 

 Een “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”, ofwel 
data privacy impact assessment (afgekort DPIA) is 
verplicht bij bepaalde vormen van gegevensverwerking. 

 

 Een DPIA is een proces dat bedoeld is om een 
verwerking van persoonsgegevens te beschrijven die 
waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy 
van natuurlijke personen. 

 

 In de DPIA moet onder andere de noodzaak en de 
evenredigheid van de verwerkingen ten opzichte van 
betrokkene(n) in relatie tot de te bereiken doeleinden 
worden beoordeeld. 
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1. Onderneming overweegt om structureel of 
gedurende een langere periode cameratoezicht in te 
zetten om verliezen en schade door diefstal en 
fraude te beheersen.  
 

2. Werkgever die een verborgen camera wil inzetten 
om vast te stellen wie betrokken is bij ernstige 
misstand(en) in de onderneming. 

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft criteria 
gepubliceerd om te bepalen of een DPIA moet worden 
uitgevoerd en tevens voor verschillende situaties 
bepaald dat een DPIA verplicht is.  

En dan? 
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 Iemand kan bij de verwerkingsverantwoordelijke 
bezwaar maken (art. 21 AVG) maar ook aan de 
rechter vragen om te bepalen dat door het maken 
van camerabeelden sprake is van een 
onrechtmatige daad. 
 

 De rechter kan bepalen dat de camera’s 
onmiddellijk moeten worden verwijderd of 
onbruikbaar worden gemaakt op straffe van 
verbeurte van een dwangsom bij overtreding.  
 

 De praktijk laat zien dat de rechter cameragebruik 
niet snel verbiedt als dat gebeurt voor bewaking en 
beveiliging.  

 

Bij het oordeel over de toelaatbaarheid van camera’s 
speelt het antwoord op verschillende vragen in 
samenhang met elkaar een rol. 

 

 Wordt het huis of het erf van de klagers 
daadwerkelijk in beeld gebracht? 

 Zijn de camera’s flexibel of zijn ze gefixeerd? 

 Kunnen de camera’s in- of uitzoomen? 

 Hoe scherp wordt het beeld weergegeven? 
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 Verschilt het gebruik van de camera wezenlijk 
anders van de situatie dat wat met de camera 
“gezien” wordt ook in persoon kan worden 
waargenomen? 

 

 Zijn er alternatieven die minder ingrijpen op de 
belangen van anderen en toch het doel kunnen 
bereiken? 

 

 Is met buren of buurtbewoners overlegd en is ook 
met hun belangen rekening gehouden? 

 In een recente zaak werd de AP door omwonenden verzocht 
handhavend op te treden tegen een camera van de buren. De AP 
heeft het verzoek afgewezen. De omwonenden stappen naar de 
rechter omdat zij het niet eens zijn met het besluit van de AP. 
 

 De rechter bepaalde dat de AP de juiste afweging had gemaakt 
door niet op te treden: het belang van het beschermen van 
eigendommen is een goede reden om te filmen, en in dit geval 
was het nodig ook de weg te filmen omdat anders de beveiliging 
niet goed werkt. 
 

 Daarnaast bleken passanten slechts vluchtig in beeld te komen 
én waren er stickers die aangaven dat er cameratoezicht was. 
Daarmee zijn er in dit geval voldoende waarborgen om de 
privacy van derden te beschermen en is het cameratoezicht 
gerechtvaardigd, ook nu de openbare weg werd meegefilmd. 
 

 Rechtbank Midden-Nederland, 12 maart 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:2725 
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In de Uitvoeringswet AVG is een verbod opgenomen voor 
het verwerken van “persoonsgegevens van strafrechtelijke 
aard” ten behoeve van derden, tenzij hiervoor door de  
Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning is afgegeven.  

 

Dat betekent dat beelden van beveiligingscamera’s waarop 
verdachten van strafbare feiten te zien zijn niet door de 
benadeelde zelf publiekelijk bekend mogen worden 
gemaakt. 

 

De Autoriteit Persoonsgegevens kan een bestuurlijke boete 
opleggen wegens overtreding van dit verbod (art. 17 
UAVG). 
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Art. 126nda Wetboek van Strafvordering 
 

 In geval van verdenking van een misdrijf als 
omschreven in artikel 67, eerste lid, kan de 
opsporingsambtenaar in het belang van het 
onderzoek van degene van wie redelijkerwijs kan 
worden vermoed dat hij toegang heeft tot beelden 
gemaakt met camera’s voor de beveiliging van 
goederen, gebouwen of personen, vorderen deze 
gegevens te verstrekken. 
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Art. 126nda Wetboek van Strafvordering 
 

 De vordering kan mondeling worden gegeven. De 
vordering bevat een zo nauwkeurig mogelijke 
aanduiding van de gegevens die worden gevorderd 
en de titel van de vordering.  

 De opsporingsambtenaar stelt de vordering in het 
geval deze mondeling is gegeven achteraf op 
schrift en verstrekt deze binnen drie dagen nadat 
de vordering is gedaan aan degene tot wie de 
vordering is gericht. 

Een agent mag aan de verwerkingsverantwoordelijke 
niet vragen om de camerabeelden op vrijwillige basis  
te verstrekken. 

 

De wetgever heeft, bij monde van minister van justitie 
Donner (TK, 27 oktober 2004, 29 441, 14-816), 
echter uitdrukkelijk de mogelijkheid open willen laten 
dat vrijwillig gegevens aan politie en justitie worden 
verstrekt en nadien rechtmatig door politie en justitie 
worden gebruikt. 
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Verwerkingsregister: 

“analyseren van voorvallen die een inbreuk hebben 
gemaakt op grondrechten (zoals eigendom)” 

 

De verwerkingsverantwoordelijke kan in principe 
zonder vordering verstrekken als deze verstrekking 
voortvloeit uit het doel waarvoor camerabeelden 
worden vastgelegd.  
 

Denk aan het doen van aangifte van strafbare feiten.  

 

Wat nu als de verwerkingsverantwoordelijke 
een verkeerde afweging maakt? 
 

 Een verstrekking van persoonsgegevens door een 
verwerkingsverantwoordelijke, in de zin van de 
AVG, in strijd met die regeling, houdt niet 
noodzakelijk in dat het gebruik daarvan in een 
strafrechtelijk onderzoek onrechtmatig zou zijn. 
(LJN: BN1699) (LJN: BL7688): 
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Art. 126bb lid 5 Wetboek van strafvordering 
 

Bepaalt dat degene tot wie een vordering gericht is, in 
het belang van het onderzoek geheimhouding in acht 
neemt omtrent al hetgeen hem ter zake van de 
vordering bekend is. 

 

Geheimhoudingsbepaling is standaard in het bevel 
opgenomen. 

 

 

 

Security Techniek – Toegangsbeheer & Recht Nr.  59 

Videotoezichtcentrales vanaf 1 april onder de Wpbr 
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Een organisatie die in de uitoefening van beroep of 
bedrijf ten behoeve van derden in een centraal 
meldpunt, de door videoapparatuur verzonden 
beelden ontvangt en beoordeelt en zo nodig 
assistentie vraagt aan de politie, andere 
overheidsinstanties of particulieren (art. 11b Rpbr). 

Het gaat om bedrijven die door middel 
van camera’s hetzelfde type 
beveiligings-werkzaamheden 
verrichten als particuliere 
alarmcentrales (PAC’s), ter weten: 
 
- het beoordelen van een melding en  
- het zo nodig inschakelen van de 

politie, 
 
maar door technische wijze waarop 
melding plaatsvindt niet onder de 
wettelijke definitie van een PAC vallen.  

 

GEEN PAC 
HET IS  
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Videotoezichtcentrales en hun medewerkers 
kunnen beschikken over strategische 
informatie over de beveiliging van de op de 
centrale aangesloten objecten.  

 

Om die reden is inzet van betrouwbaar en 
bekwaam personeel  nodig om te voorkomen 
dat criminelen deze informatie in handen 
krijgen en kunnen misbruiken. 

 

Verder doet het gebruik van ondeugdelijke 
apparatuur afbreuk aan een doeltreffend 
optreden van bijvoorbeeld de politie. 

 

Bruikbaar beeldmateriaal is essentieel voor een doeltreffende 
alarmopvolging en daarom heeft de wetgever bepaald dat de  
camerasystemen van klanten die zijn aangesloten op een 
VTC moeten zijn ontworpen, aangelegd en onderhouden door 
personen met: 

 
•Een diploma dat instemming heeft van de 

Minister van Justitie en Veiligheid.  

Geaccepteerde diploma’s zijn 

‘Projecteringsdeskundige CCTV/VSS’ en 

‘Installatiedeskundige CCTV/VSS’ 

 

•en door installateurs die beschikken over een 

door de korpschef van de NP afgegeven 

verklaring van betrouwbaarheid. 

 

 

 



32 

Verbod om “bijzondere persoonsgegevens” te 

verwerken (art. 9 AVG juncto art. 22 UAVG) 

 

tenzij Nationaalrechtelijke algemene 

uitzonderingen. Voorbeeld: Art. 29 UAVG: 
 

Het verbod om biometrische gegevens te verwerken met het 

oog op de unieke identificatie van een persoon is niet van 

toepassing indien de verwerking noodzakelijk is voor 

authenticatie of beveiligingsdoeleinden. 

 

 

 

https://nos.nl/video/2243695-toegangspoortjes-met-gezichtsherkenning-mag-dat-wel.html
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Belang: verlenen rechtmatige toegang tot bepaalde 
plaatsen, gebouwen, informatie- of werkproces-
systemen, diensten of producten. 

 

Authenticatie  

 

Bevorderen snelle doorstroom; kostenbesparing en 
efficiency.  

 

Beveiliging   

Handhaving toegangsverboden of herkenning 
crimineel. 

 

 

Is het echt noodzakelijk dat je biometrische 
toepassing gebruikt voor authenticatie of beveiliging? 

 

Dat betekent dat je moet kunnen aantonen dat er 
geen alternatieven zijn die tot hetzelfde resultaat 
kunnen leiden. 
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De installateur van camerasystemen moet de  
eindgebruiker informeren over de verplichtingen van de 

privacywetgeving. 
 
 

Onjuist 
 

 De  naleving van wettelijke voorschriften is de 
verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker 
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Leveranciers van camerasystemen zijn verplicht 
aan afnemers een zogenaamde   

“privacywaarschuwing” uit te reiken, de vorm 
daarvan mogen leveranciers zelf kiezen 

 
Onjuist 

 
De  naleving van wettelijke voorschriften is de 

verantwoordelijkheid van de eigenaar/gebruiker 

 

Ga naar http://securityenrecht.webs.com/ 

  

De website van het Nederlands Informatiepunt voor 
Security en Recht geeft antwoord op vele juridische 
vragen in het beveiligingsvakgebied en het privaat 
onderzoek.  

 

U kunt ook googlen op de woorden: security en recht 
om op deze website te komen. 

 

http://securityenrecht.webs.com/
http://securityenrecht.webs.com/

