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Privacyverklaring

De IBD stelt Zoom privacyvriendelijk in (privacy by default)

Tijdens de interactieve webinars maakt de IBD:

• gebruik van wachtwoorden om aan vergaderingen deel te nemen. 

• gebruik van unieke vergader ID’s om vergaderingen af te schermen. 

• geen gebruik van:

“cloud recording” en neemt de videoconferentie niet op. 

“local Recording” 

“automatically Transcribe Cloud Recordings” 

“attendee attention tracking” 



Spelregels 

Deelnemers en rollen beSpreekuur

• Deelnemers stellen en beantwoorden vragen

• IBD is moderator en privacyadviseurs IBD introduceren 

thema’s en helpen bij beantwoording vragen

• Sander Flight deelt ervaringen over bodycams bij Boas



Spelregels 

1. Tijdens inleiding iedereen op mute, vragen/opmerkingen via de chat. 

2. Gedurende de hele sessie kan ingebroken worden.

3. Tijdens discussie ‘hand opsteken’ voor input of in de chat aangeven.

4. Geen gevoelige persoonsgegevens delen.

5. Sessie wordt niet opgenomen of gefotografeerd door ons en door 

jullie

6. Niemand heeft alle wijsheid in pacht. Samen tot oplossingen komen. 

7. Voel je vrij om een bijdrage te leveren - helpt meningsvorming. 



Programma bespreekuur

Deel 1: Recap Bespreekuur Cameratoezicht - sept 2020

Deel 2: Bodycams met vragen van de deelnemers

Deel 3: Vragen van en antwoord door deelnemers



Cameratoezicht



Deel 1) Recap bespreekuur

▪ Toepasselijke regelgeving 

• Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) + Uitvoeringswet AVG 

(UAVG) 

• Wet politiegegevens (Wpg)

• Gemeentewet (art. 151c)

▪ Richtsnoeren toezichthouders 

• EU: European Data Guidelines 3/2019 on processing of personal data 

through video devices, 10 juli 2019. 

• NL: Autoriteit Persoonsgegevens, -Informatie website + Beleidsregels 

cameratoezicht onder Wpg en Wbp / 9 februari 2016 (oud) → Status? 



EBPB – CCTV richtsnoeren

▪ AVG van toepassing op filmen en opnemen van beelden met daarop 

persoonsgegevens; zoals biometrie, (delen van) gezichten, 

onderscheidende kenmerken (moedervlek, tattoos), nummerborden.

▪ Hoe langer de bewaartermijn (in het bijzonder als er langer wordt

bewaard dan 72 uur) des te moeilijker het wordt de rechtmatigheid en 

noodzaak van het bewaren te onderbouwen. 

▪ Cameratechnieken moeten ingezet worden in het belang van privacy 



EBPB – CCTV richtsnoeren

• Informatieplicht (art. 12/13 AVG) - Gelaagde aanpak 



Beleidsregels Cameratoezicht AP

• Algemene verordening persoonsgegevens is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

• Verwerken  = Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens:

• Vastleggen ------------- Ook filmen zonder opnemen is een verwerking!

• Ordenen

• Bewaren

• Wijzigen

• Opvragen

• Raadplegen

• Gebruiken

• Verstrekken

• Samenbrengen/verzamelen

• Afschermen 

• Uitwissen 

• Vernietigen 



Beleidsregels cameratoezicht AP

• Camerabeelden niet systematisch bijzonder persoonsgegeven
• Meestal niet gezondheid of ras: 

• Meestal wel strafrechtelijk
• Let op gezichtsherkenning = biometrie



4 stappen 

1. Wat is het doel?
2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
3. Wat is de grondslag?
4. Wat is de noodzaak?





Voorbeeld



Daadwerkelijke (dreigende) verstoring van de openbare orde



Handhaven openbare orde

1. Doel? Cameratoezicht met als doel handhaving van de 
openbare orde valt onder artikel 151c van de Gemeentewet.

2. Verwerkingsverantwoordelijke? 
• De burgemeester is de verwerkingsverantwoordelijke voor 

de inzet van het cameratoezicht.
• De politie voert de operationele regie over het cameratoezicht 

en is daarvoor ook verantwoordelijk. Dat betekent dat (formeel 
de korpschef van) de politie verwerkingsverantwoordelijke is 
voor die daadwerkelijke verwerking van de camerabeelden. 



Handhaven openbare orde

1. Doel? Cameratoezicht met als doel handhaving van de 
openbare orde valt onder artikel 151c van de Gemeentewet.

2. Verwerkingsverantwoordelijke? 
• De burgemeester is de verwerkingsverantwoordelijke voor 

de inzet van het cameratoezicht.
• De politie voert de operationele regie over het cameratoezicht 

en is daarvoor ook verantwoordelijk. Dat betekent dat (formeel 
de korpschef van) de politie verwerkingsverantwoordelijke is 
voor die daadwerkelijke verwerking van de camerabeelden. 



Handhaven openbare orde

3. Grondslag = art. 151c Gemeentewet, de betreffende verordening van de 
gemeenteraad en het betreffende besluit van de burgemeester.

→De verwerking van de persoonsgegevens volgens artikel 151c Gw is een 
verwerking als bedoeld in de Wet politiegegevens. De bij de uitvoering van 
het cameratoezicht verwerkte persoonsgegevens zijn daarmee 
politiegegevens.

4. Noodzaak = mobiel cameratoezicht alleen incidenteel en tijdelijk 



Naslag: Handhaven openbare orde

- Verwerken: verenigbaarheid OF Artikel 151c, lid 9, de 
camerabeelden die in het belang van de handhaving van de 
openbare orde zijn verzameld, mogen worden verwerkt ten behoeve 
van de opsporing van een concreet strafbaar feit. 

- Bewaartermijn: maximaal vier weken (artikel 151c, lid 9 Gw) Indien 
de verwerking plaatsvindt ten behoeve van de uitvoering van de 
dagelijkse politietaak (art. 8 Wpg) of een onderzoek met het oog op 
de handhaving van de rechtsorde in een bepaald geval (art. 9 Wpg), 
is de vernietigingstermijn van vier weken niet langer van toepassing.

https://www.navigator.nl/document/openCitation/idfdf8fa0450f28058e35dacd4488db474
https://www.navigator.nl/document/openCitation/idf9a98823ea0f351506fea8a86768ab94


Vraag  

In de binnenstad hangen toezichtcamera’s ter handhaving van de openbare 

orde. De gemeente heeft die gekocht, heeft een contract voor het beheer van 

de verbinding en heeft de server aangeschaft. De server staat op het 

politiebureau. Beelden worden tot nog toe uitgekeken op een locatie van de 

politie. Ons politiebureau gaat verhuizen en wil de server niet meenemen. De 

politie vindt dat het uitkijken niet een prioriteit/taak van de politie is en heeft 

geen capaciteit. 

Ingezonden vraag: Betekent het feit dat de gemeente de camera’s, 

verbinding en server heeft aangeschaft dat de beelden van de gemeente zijn? 

Wie is bevoegd om de beelden te bekijken (rekening houdend met het snijvlak 

Wpg/AVG)?



Ingezonden vraag

Hoe moet een DPIA praktisch uitgevoerd worden in samenwerking 

met de Politie? Best practices?



Voorbeeld doel publieke taak



Voorbeeld private taak

Een bedrijventerrein wil camera's plaatsen op de openbare weg en 

vraagt toestemming aan de gemeente daarvoor. Gemeente heeft 

verder geen belang bij, er is geen sprake van openbare orde en 

veiligheid, het is afgelegen. 

Ingezonden vraag: Hoe moet de gemeente hiermee omgaan? 

Ook in het geval dat gemeente deel uitmaakt van bestuur van 

bedrijventerrein? (sluiten samenwerkingsovereenkomst, 

vergunning?). 







Deel 2: Bodycams

Bodycams worden gedragen door BOA’s. Hoe pas 

je die tussen de Wpg en de AVG in? 



Recap bespreekuur sept. 2020 

• Doel inzet kan verschillen 

• Grondslag is daarvan afhankelijk: 

• Meest voor de hand ligt art. 6 lid 1 sub f 

(goed werkgeverschap)

• Maar ook art. 6 lid 1 sub e komt voor.
art. 6 lid 1 sub e AVG juncto APV (bepaling dat BOA’s toezicht op 

naleving houden), junto bijzondere regeling (Afvalstoffenverordening, 

Taxiverordening, Wegenverkeerswet 1994, Wet administratiefrecthelijke

handhaving verkeersvoorschriften)

• Gemeenten verwerkingsverantwoordelijken 

• OR meenemen

• DPIA uitvoeren 



Bodycams ervaringen 





In totaal hebben 

nu ca. 65 

gemeenten 

bodycams.

Blauw: heeft al 

bodycams (pilot 

of permanent)





Grondslag? 

• Grondslag voor inzet? Politiewet/GW/ARBO?

• Grondslag voor verwerking: Wpg/AVG



Grondslag voor inzet? 



Aangifte

Evaluatie

Dit zijn 2 toepassingen 

van bodycamopnames

die in lijn liggen met het 

doel ‘Veiliger werk’



Aangifte

Evaluatie

Vordering

Inzage-

verzoek

Dit zijn 2 wettelijke 

verplichtingen



Aangifte

Evaluatie

Vordering

Inzage-

verzoek

APV, DHW, 

Wabo

Onder-

mijning

Verkeers-

ongevallen

Dit zijn andere doelen 

die niet in lijn liggen met 

“Veiliger werk”













Ingezonden vragen Bodycams

• De gemeente gebruikt de bodycams ter vergroting van de veiligheid en de 

veiligheidsgevoelens van de Boa: 

• Alleen AVG of ook Wpg?

• Hoe wordt de noodzaak vastgesteld onderbouwd?

• Onder welke voorwaarden mogen de persoonsgegevens worden gebruikt 

ihkv klachtbehandeling?

• De burger heeft op grond van de AVG recht op inzage. Tot hoever gaat dit recht? 

• Daarnaast is het mogelijk dat de burger een klacht wil indienen over het gedrag van 

de boa. Mag / kan de opname dan ook gebruikt worden bij de klachtbehandeling?

• Mogelijkheden voor inzet van bodycams voor zaken met een strafrechtelijke / 

bestuursrechtelijke basis.



Deel 3: Praktijkvoorbeelden 



Vraag 

Binnen onze gemeente hebben wij een soort ontmoetingscentrum die wordt beheerd 

door een stichting. Het gebouw dat de stichting gebruikt is in eigendom van de 

gemeente en wordt aan de stichting verhuurd. In/aan dit gebouw zijn ook een 

basisschool en een kinderopvang gevestigd. Op het plein voor het gebouw hangen ’s 

avonds vaak jongeren en sinds enige tijd heeft de stichting veel last van vandalisme 

door deze jongeren. De gemeente moet de kosten dragen voor de vernielingen, omdat 

het ons pand is en wij dit zo hebben afgesproken met de stichting. Gelet op het 

voorgaande hebben de stichting en onze gemeente er belang bij om het vandalisme 

onder controle te krijgen. 

De stichting had daarom het idee opgevat om camera’s aan het gebouw te bevestigen. 

Uit de beleidsregels van de AP op het cameratoezicht blijkt dat de burgemeester 

verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde op deze plaatsen en dat 

deze dus ook regels kan stellen aan het gebruik van de camera's. Wij vragen ons af of 

wij de camera's kunnen gedogen en welke verantwoordelijkheden dat dan voor ons 

meebrengt in het kader van de AVG.

Lara Smeets, Gemeente Beuningen





4 stappen 

1. Wat is het doel?
2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
3. Wat is de grondslag?
4. Wat is de noodzaak?



Vraag 

Hoe zit het met verantwoordelijkheid ten aanzien van 

AVG met betrekking tot camerabewaking in geval 

meerdere partijen erbij betrokken zijn, denk aan 

gemeente, gebouweigenaar, schooldirectie en 

beheerder in geval je op een school camerabewaking 

wil toepassen



Vraag 

Vraag over inzet van cameratoezicht tegen afvaloverlast bij 

inzamelpunten.

- Is het toegestaan om een camera, bedoeld om afvaloverlast 

tegen te gaan, te plaatsen bij de ingang van een flat?

- Mag kentekenregistratie ingezet worden bij cameratoezicht 

voor afvalinzamelpunten?

- Welke ervaringen zijn er met het gebruik van cameratoezicht 

bij afvalinzamelpunten?

Martijn Cai, Gemeente Winterswijk 



4 stappen 

1. Wat is het doel?
2. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
3. Wat is de grondslag?
4. Wat is de noodzaak?



Vraag 

Ingezonden vraag: Hoe kan ik als gemeente sturen op het 

oerwoud aan camera’s gericht op de openbare ruimte?



Naslag



Naslag 

Beleidsregels AP (oud)
• Alleen gebruik dezelfde camera's als beide partijen een geldige 

grondslag hebben voor verwerking: en
• Gescheiden opslag gegevens (gemeente  / private partij) 
• Kijk goed naar doel: beveiliging eigendommen door stichting of 151c 

Gw
• Convenant met gemeente is geen rechtvaardiging voor private partij 

om openbare weg te filmen. 



Naslag 



Naslag 

Samenwerkingen met private partijen- beleidsregels AP (oud) 



Naslag 

Samenwerkingen met private partijen- beleidsregels AP (oud) 



Naslag 



Praktijkvoorbeeld Drone?

Bron: 

https://www.vngrealisatie.nl/sites/default/fi

les/2020-07/Whitepaper-Drones-binnen-

de-gemeente.pdf



Naslag 

Aandachtspunten: 

• Mensenmassa ≠ persoonsgegeven

• Huizen = meestal persoonsgegeven want indirect herleidbaar

• Informatieplicht (ogv 151 Gw geen uitzondering 

informatieplicht) (middelen: social media, knipperlichten, 

nieuwsbrief) 

• Proportionaliteit / subsidiariteit→



Vragen en tips? 



Delen

• Heeft iemand behoefte aan documenten en heeft iemand 
anders die om te delen?



Planning beSpreekuren

Onderwerpen op de planning



Evaluatie bespreekuur

Adviezen en tips voor verbetering? 

Suggesties voor vervolgonderwerpen? 

• Contact:  privacy@vng.nl


