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Beste meneer Ten Cate,
In antwoord op uw brief van 9 april 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over camerabeleid langs de openbare weg in onze
gemeente.
Vraag 1
Wat zijn de kaders hoe privé camera’s opgesteld mogen worden en welk deel van
de openbare weg mag worden opgenomen.
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Antwoord
Als stelregel geldt dat privécamera’s alleen op eigen of gehuurde grond mogen
worden gericht en opgehangen.
Wie camerabeelden vastlegt (in digitaal, doorzoekbaar formaat) valt daarmee
onder de Algemene verordening gegevensbescherming Avg. En deze heeft als
hoofdregel dat je alleen persoonsgegevens (camerabeelden) mag vergaren en
gebruiken als dat noodzakelijk is voor het beoogde doel. Als dat doel beveiliging is
van je eigendommen, dan mogen camera’s alleen eigendommen filmen en de
onvermijdelijk daarbij in beeld komende omgeving. De openbare weg kán
onvermijdelijk deel zijn van die omgeving (de auto die voor de deur bij de stoep
staat). Meer is niet toegestaan.
Vraag 2
Indien er een noodzaak is om toch meer van de openbare ruimte te bestrijken wat
moet er dan in het kader van de Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens) m.b.t.
de privacy gebeuren met de opnames?
Antwoord
In mei 2018 is de Wbp vervangen door de hiervoor genoemde Algemene
verordening gegevensbescherming (Avg).

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.
Voor meer informatie kunt u het Privacybeleid en -reglement van gemeente Heusden raadplegen op
www.heusden.nl
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Deze verordening schrijft voor dat die noodzakelijk gemaakte beelden, waarop de
openbare ruimte is te zien, maximaal vier weken mogen worden bewaard. De
beelden mogen niet openbaar worden gemaakt.

Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

