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Leeswijzer 

 

Dit Themabeleid Cameratoezicht is onderdeel van het Beleid Privacy & Bescherming 
Persoonsgegevens en beschrijft voor cameratoezicht de wijze waarop Tilburg University de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) implementeert inzake de bescherming van de 
Persoonsgegevens. 
 
Alle informatie met betrekking tot de Europese wetgeving (AVG) en de Bescherming van 
Persoonsgegevens is opgenomen op een TiU website1 waaronder ook de Frequently Asked 
Questions.  
 
Elke school/divisie binnen TiU heeft zogenaamde Privacy Representatives aangesteld. Zij zijn eerste 
aanspreekpunt voor medewerkers in geval van vragen over de Bescherming van 
Persoonsgegevens.  
 
In het beleid zijn verwijzigingen opgenomen naar andere beleidsstukken. Deze zijn gemarkeerd als 
‘verwijzing’. De richtlijnen die van toepassing zijn zijn weergegeven in blokken, om ze eenvoudig 
vindbaar te maken: 
 

Onderwerp  Richtlijn.  

 
Wanneer in dit beleid wordt gesproken over hij, wordt hieronder verstaan hij/zij of personen die zich 
niet identificeren met een mannelijk danwel vrouwelijk geslacht. 
 
Voor het filmen, fotograferen en het maken van geluidsopnames op de campus van Tilburg 
University gelden de gedragsregels zoals opgenomen in de Huisregels Tilburg University2 en het 
Studentenstatuut3. Voor het filmen van colleges verwijzen we ook naar het Themabeleid 
Onderwijs en Studenten. 
 

                                                   
1 https://www.tilburguniversity.edu/web/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg.htm  
2 https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/tilburg-university/gedrag-integriteit/huisregels/  
3 https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/statuut/h9/ 

https://www.tilburguniversity.edu/web/nl/intranet/ondersteuning-werk/juridisch/privacy/avg.htm
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/tilburg-university/gedrag-integriteit/huisregels/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/studie/regelingen/statuut/h9/
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1. Algemeen  
 

 

Algemeen beleid Het beleid van Tilburg University Privacy & Bescherming 

Persoonsgegevens is van toepassing. Indien er bijzonderheden 

van toepassing zijn inzake cameratoezicht dan zijn deze 

opgenomen in dit themabeleid.  

Overige 

richtlijnen 

Cameratoezicht 

- Beleidsregels voor Cameratoezicht van de Autoriteit 

Persoonsgegevens; 

- Beleidsnotitie Beveiligingssystemen UvT van 7 

december 2006 (CvB 9 januari 2007 en Universiteitsraad 

1 februari 2007), aangevuld met het besluit tot 

verlenging bewaartermijn beeldmateriaal (CvB 13 

januari 2009 en Universiteitsraad 6 februari 2009).  

  

2. Reikwijdte van dit beleid 
 

Dit Themabeleid Cameratoezicht is van toepassing op alle Verwerkingen van Persoonsgegevens 

die plaatsvinden inzake cameratoezicht op de campus van Tilburg University.  

 

Dit Beleid is van toepassing op hen die belast zijn met werkzaamheden met betrekking tot 

cameratoezicht en betreft allen die zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen van Tilburg 

University (betrokkenen). 

 

Verantwoordelijk 

naleving beleid 

De directeur Facility Services is eindverantwoordelijk voor de 

naleving van de wet- en regelgeving inzake privacy & 

bescherming Persoonsgegevens.  

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze richtlijnen ligt 

bij degene die de opnames maakt. 

3. Beginselen 
 

De beginselen inzake Privacy & Verwerking Persoonsgegevens zijn gelijk aan de beginselen in het 

Beleid Privacy & Bescherming Persoonsgegevens. 
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4. Cameratoezicht 
 

4.1. Rechtmatigheid en doelmatigheid 
 

De verwerkingsgrondslag voor het Cameratoezicht is: 

 

Verwerkingsgrondslag 
(artikel 6 AVG) 

Toelichting 

Noodzakelijk voor 

gerechtvaardigd belang 

 De Verwerking moet noodzakelijk zijn voor de behartiging 

van de gerechtvaardigde belangen van TiU of een Derde;  

 Ook geldt een belangenafweging: de Verwerking mag niet 

plaatsvinden indien de belangen of grondrechten en de 

fundamentele vrijheden van de Betrokkene zwaarder 

wegen dan voornoemde belangen van TiU of een Derde; 

 De Betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen de 

Verwerking waarna TiU de Verwerking staakt of dwingende 

gerechtvaardigde gronden aanvoert die het bezwaar 

passeren.  

 

Tilburg University maakt ten behoeve van beveiliging gebruik van cameratoezicht op de campus en 

binnen gebouwen. Volgens de wetgeving dient cameratoezicht proportioneel en subsidiair te zijn. Bij 

elke plaatsing van een camera moet een afweging gemaakt worden of het beoogde doel niet op een 

andere, de privacy minder belastende, manier kan worden bereikt. Cameratoezicht heeft in 

vergelijking met toepassing van manbewaking op dezelfde schaal, het voordeel dat continue 

bewaking mogelijk is tegen een lagere kostprijs. 

 
Tilburg University zet o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen in: 

 Manbewaking ofwel het surveillancevolgsysteem; 

 Toegangsbeheersysteem 
 
Omdat deze maatregelen onvoldoende effectief (en in verband met kosten-baten) zijn gebleken zet 
Tilburg University daarnaast videocamerabewaking in voor de volgende doeleinden:  

 een hogere mate van beveiliging en veiligheid van personen, goederen, gebouwen en 

terreinen die aan de zorg van Tilburg University zijn toevertrouwd; 

 preventieve werking om diefstal, inbraak en geweld te voorkomen; 

 uitbreiding van de mogelijkheden van opsporing bij diefstal, inbraak en geweld. 

 
Tilburg University overweegt het volgende ten aanzien van het verwerken van bijzondere 
persoonsgegevens: 

 het doeleinde van het verwerken van camerabeelden is niet gericht op het verwerken van 

bijzondere persoonsgegevens dan wel op het onderscheid maken op grond van een 

bijzonder persoonsgegeven,  

 het is voor Tilburg University redelijkerwijs niet voorzienbaar is dat de verwerking zal leiden 

tot het maken van onderscheid op grond van een bijzonder persoonsgegeven, en  

 de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is echter onvermijdelijk bij de verwerking 

van camerabeelden voor bovengenoemde doeleinden. 
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Toegestane redenen 

voor cameratoezicht 

Het verzamelen van door de camera verkregen Persoonsgegevens is 

alleen toegestaan ten behoeve van: 

1. De bescherming van de veiligheid van één of meer natuurlijke 

personen die aan de zorg van Tilburg University zijn 

toevertrouwd. 

2. De beveiliging van de gebouwen en terreinen. 

3. De bewaking van zaken die zich in de gebouwen of op de 

terreinen van Tilburg University bevinden. 

4. Het vastleggen van incidenten met het oog op het 

opsporingsonderzoek na geconstateerde incidenten. 

 

4.2. Informatie aanwezigheid camera’s 
 

Informatie 

aanwezigheid 

cameratoezicht 

Op het terrein van Tilburg University is sprake van cameratoezicht. Dit 

wordt aangegeven met borden en/of stickers bij de toegang tot het 

terrein en bij de toegangsdeuren van gebouwen.  

 

4.3. Plaatsing camera’s 
 

Vereisten camera’s Inzake de plaatsing van de camera’s hanteert Tilburg University de 

volgende vereisten.  

 De camera’s zijn statische camera’s en worden in beginsel zo 

ingesteld dat deze altijd hetzelfde gebied vastleggen, waarbij 

voorafgaand wordt getoetst of dit gebied proportioneel is;  

 camera’s mogen nooit worden geplaatst op gevoelige plekken, 

zoals kleedkamers, toiletten of behandelruimtes;  

 de videocamera’s maken geen geluidsopnamen maar enkel 

videobeelden.  

 

Het kan nodig zijn om in sommige gevallen gebruik te maken van heimelijk opgestelde camera’s. 

 

Verdekt opgestelde 

camera 

In het geval er sprake is van een redelijke verdenking of vermoeden 

van een ongeoorloofde handeling kan gebruik gemaakt worden van 

verdekt geplaatste camera’s zonder dat Betrokkenen hierover worden 

geïnformeerd.  

Dit is alleen toegestaan met goedkeuring van het College van Bestuur. 

 

4.4. Beveiliging en bewaren van camerabeelden 
 

Beveiliging 

camerabeelden 

De camerabeelden worden adequaat beveiligd (zowel fysiek als 

technisch) opgeslagen en bewaard zodat gewaarborgd wordt dat de 

gegevens juist zijn en ter voorkoming van verlies of onrechtmatige 

verwerking van Persoonsgegevens. De maatregelen garanderen, 

rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de 
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uitvoering, een passend beveiligingsniveau volgens categorie HOOG. 

Zie voor nadere informatie het Informatiebeveiligingsbeleid. 

Bewaartermijn 

camerabeelden 

De opgenomen videobeelden worden op een werkdag gedurende 24 

uur bewaard en in het weekend gedurende 72 uur, en zoveel langer tot 

en met de eerstvolgende werkdag tot 16.00 uur in geval van 

aaneengesloten feestdagen en/of collectieve sluitingsdagen van 

Tilburg University met als doel het opsporingsonderzoek na 

geconstateerde incidenten in deze specifieke periodes te kunnen 

ondersteunen.  

 Bewaren langer dan 72 uur is alleen toegestaan in geval van 

constatering van een incident. In dat geval worden de beelden 

in opdracht van College van Bestuur veilig gesteld en bewaard 

totdat het incident is afgehandeld. 

 

4.5. Inzien en verstrekking camerabeelden 
 

Het is van belang dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot de camerabeelden.  

Toegang tot 

camerabeelden 

Inzien is alleen toegestaan voor: 

 medewerkers van het team Safety and Security van de afdeling 

Safety and Document Services en het betreffende 

afdelingshoofd; 

 Directeur Facility Services; 

 (functioneel) beheerder van de systemen. 

 In het kader van incidenten: 

o Secretaris Universiteit 

o Legal Affairs 

o Governance, Risk & Compliance Officer. 

Motivatie inzien 

camerabeelden 

De via cameratoezicht vastgelegde gegevens kunnen worden 

geanalyseerd ten behoeve van het opsporen van ongeoorloofd gedrag 

of het nader onderzoeken van ongeoorloofd gedrag, indien er sprake is 

van een redelijke verdenking of een vermoeden van een ongeoorloofde 

handeling door één of meerdere Betrokkenen. 

Locatie inzien Camerabeelden mogen alleen worden ingezien in de daartoe 

bestemde ruimte. 

Verstrekking aan 

derden 

De camerabeelden worden enkel verstrekt aan justitie (op een 

technisch veilige wijze) in het kader van een vordering. De procedure 

voor veiligstellen en afgifte van camerabeelden aan justitie dient hierbij 

nageleefd te worden. 

 
4.6. Recht op inzage door Betrokkene 

 

Recht op inzage De Betrokkene heeft het recht op inzage in de over hem opgenomen 

persoonsgegevens indien deze langer worden bewaard dan 72 uur en 

indien dit in het belang van nader onderzoek is.  

 


