
Het gebruik van beveiligingscamera’s binnen het Atlas College 

1. Wettelijke bepalingen
Bij het gebruik van beveiligingscamera’s zijn twee wetten van toepassing:
a. Wetboek van strafrecht
b. Wet bescherming persoonsgegevens

2. Cameratoezicht
In het Wetboek van strafrecht is vastgelegd dat het niet is toegestaan opnamen te maken met een
aangebrachte camera, tenzij dit duidelijk is aangegeven. Deze bepaling geldt zowel voor de open-
bare als voor de besloten ruimte (Artikel 139f en 441b). (Elke camera die niet direct door een per-
soon wordt bediend, is een aangebrachte camera.)
Soms is het heimelijk maken van camerabeelden niet strafbaar, bijvoorbeeld voor het gericht op-
sporen van fraude. Voordat tot deze toepassing overgegaan wordt, is het verstandig om gedegen
juridisch advies in te winnen. Overtreding kan worden bestraft met maximaal zes maanden gevan-
genisstraf of een boete van maximaal € 11.250.

3. Opslaan en verwerken van de beelden
Beelden van identificeerbare personen worden beschouwd als persoonsgegevens. Een geheel of
gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van deze gegevens valt onder de Wet bescherming per-
soonsgegevens (Artikel 27, lid 1). Cameratoezicht met digitale technieken valt onder deze wet en
moet in principe worden aangemeld bij College bescherming persoonsgegevens, tenzij sprake is
van vrijstelling.

4. Vrijstelling aanmelding cameratoezicht
In artikel 27 van het Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens is aangegeven aan
welke voorwaarden voldaan moet zijn, om vrijgesteld te zijn van aanmelding bij het College be-
scherming persoonsgegevens. Kort samengevat komt het erop neer dat de vrijstelling geldt als:
a. de verwerking van de gegevens dient ter beveiliging van personen, gebouwen en terreinen;
b. er alleen opnamen worden gemaakt binnen het gebied waarvoor de betreffende instantie (bij-

voorbeeld een school) verantwoordelijk is;
c. alleen tijd, datum en plaats van de opnamen worden geregistreerd;
d. de verkregen gegevens alleen beschikbaar worden gesteld aan verantwoordelijke leidingge-

venden of, in geval van een incident, aan ambtenaren van politie;
e. de gegevens uiterlijk 24 uur nadat de opnamen zijn gemaakt of na afhandeling van een gecon-

stateerd incident, worden verwijderd.

5. De praktijk
Het gebruik van beveiligingscamera’s op school is dus toegestaan op voorwaarde dat:
− duidelijk aangegeven is dat er sprake is van cameratoezicht (d.m.v. een tekst of pictogram of

doordat camera’s of monitoren voor een ieder direct duidelijk zichtbaar zijn);
− de camera’s uitsluitend gericht zijn op het eigen terrein en de eigen gebouwen en ruimtes;
− bij de beelden alleen tijd, datum en plaats worden opgeslagen;
− de opnamen alleen beschikbaar worden gesteld aan verantwoordelijken binnen de school en in

het geval van een incident aan de politie;
− de beelden uiterlijk na 24 uur of na afhandeling van een incident worden gewist.

6. Besluit
Het bevoegd gezag besluit de bij punt 5 genoemde gedragsregels nauwgezet toe te passen.
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Bijlagen 

1.  Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 2 
1. Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van per-

soonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een
bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Artikel 27 
1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de ver-

wezenlijking van een doeleinde of van verscheidene samenhangende doeleinden bestemd is,
wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College of de functionaris.

2. Vrijstellingsbesluit Wet bescherming persoonsgegevens

Artikel 38. Videocameratoezicht 
1. Artikel 27 van de wet is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de beveiliging van

personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen, die zijn toevertrouwd aan de zorg
van de verantwoordelijke, door middel van het gebruik van duidelijk zichtbare videocamera's, voor
zover deze verwerkingen voldoen aan de in dit artikel vermelde eisen.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op verwerkingen met het oog op de handhaving van de open-
bare orde.

3. De verwerking geschiedt slechts voor:
a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen;
b. de beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen;
c. de bewaking van zaken die zich in gebouwen of op terreinen bevinden;
d. de controle op een productieproces;
e. het vastleggen van incidenten.

4. Geen andere persoonsgegevens worden verwerkt dan:
a. video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende personen en zaken,

waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt;
b. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-opnamen zijn

gemaakt.

5. De persoonsgegevens worden slechts verstrekt aan:
a. degenen, waaronder begrepen derden, die belast zijn met of leiding geven aan de in het derde

lid bedoelde activiteiten of die daarbij noodzakelijk zijn betrokken;
b. ambtenaren van de politie in geval van incidenten, ingevolge artikel 8, onder e, van de wet;
c. anderen, in de gevallen bedoeld in artikel 8, onder a, c en d, of artikel 9, derde lid, van de wet.

6. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk 24 uren nadat de opnamen zijn gemaakt, dan
wel na afhandeling van de geconstateerde incidenten.
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