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Wat is ‘Camera in Beeld’? 
Camera in Beeld is een landelijk 
politiesysteem, waarin (particuliere en 
overheids-)beveiligingscamera’s met 
zicht op de openbare ruimte in kaart 
worden gebracht. Zo hebben we een 
overzicht van welke camera’s waar 
hangen en waar zij opnames van 
maken. Wanneer er bijvoorbeeld een 
woninginbraak is geweest, kan je heel 
snel op deze kaart zien of er camera’s 
aanwezig zijn, die mogelijk beelden van 
het incident hebben opgenomen. Als dat 
zo is, kunnen we contact opnemen met 
de eigenaar van de betreffende camera. 
Omdat Camera in Beeld momenteel in 
de ontwikkelfase zit  kan het per 
eenheid nog verschillen hoe goed het 
systeem gevuld is. Het streven is om de 
komende jaren een landelijke dekking te 
krijgen. 
 
Welke gegevens kan je zien in 
Camera in Beeld?  

- Naam en contactgegevens van 
de eigenaar van de camera’s  

- Hoeveel camera’s er hangen 
en waar 

- Wat het zichtveld is van de 
camera’s  

 
Kunnen wij live meekijken met een 
camerasysteem? 
Nee, als iemand zich aanmeldt weten 
wij alleen waar de camera hangt en 
welk deel van de openbare ruimte wordt 
opgenomen. Wij nemen alleen contact 
op met burgers/ondernemingen 
wanneer er een incident heeft 

plaatsgevonden en de beelden mogelijk 
kunnen helpen/noodzakelijk zijn bij het 
onderzoek. 
 
Mogen burgers rond hun eigen 
onderneming/woning een camera 
plaatsen die opnames maakt? 
Het is toegestaan een camera voor de 
beveiliging van je eigendom in te zetten. 
Voor bedrijven en woonhuizen geldt dat 
er een duidelijk zichtbare aankondiging 
moet zijn dat er camerabeveiliging 
aanwezig is. Bijvoorbeeld door een 
sticker of bordje bij de toegangsdeur. 
 
Mag een burger opnamen maken van 
de openbare weg? 
Een camera van een 
burger/onderneming mag alleen 
opnamen maken van persoonlijke 
eigendommen en in principe niet van de 
openbare weg. Men mag namelijk 
alleen opnamen maken met het doel 
persoonlijke eigendommen te 
beschermen en niet om de privacy van 
mensen, dieren of goederen te 
schenden. Maar als er bijvoorbeeld een 
carport in beeld is en daarbij is een deel 
van de stoep ook te zien, is dit wel 
toegestaan. Enige overlap is namelijk 
vaak onvermijdelijk. Wel is het dan 
verplicht duidelijk zichtbaar te 
vermelden dat er camerabeveiliging 
aanwezig is.  
 
Richt Camera in Beeld zich ook op 
camera’s die binnen zijn opgesteld? 
Nee, Camera in Beeld richt zich 
hoofdzakelijk op camera’s buiten. Wel 

vragen we ondernemers om door te 
geven óf zij binnen camera's hebben en 
hoeveel. Als er bijvoorbeeld een 
zakkenroller ook binnen het bedrijf is 
geweest, zouden de beelden van de 
camera's binnen kunnen helpen bij de 
herkenning van de verdachte. 
 
Hoe kan een burger meedoen met 
Camera in Beeld?  
Hiervoor kan men het aanmeldformulier 
invullen via www.politie.nl/cib. 
Wijzigingen kan men ook via dit 
formulier doorgeven.  
 
Hoe ontvangen wij de beelden?  
Het proces rond het ophalen van 
beelden verandert niet en gaat dus 
zoals je gewend bent. Burgers kunnen 
de beelden ook uit eigen beweging ter 
beschikking stellen bij een aangifte of 
melding. Bij een online aangifte/melding 
is dit ook mogelijk.  
 
Willen we het ook weten als een 
burger alleen camera’s heeft die niet 
opnemen (dummy’s)?  
Ja, ook deze cameragegevens willen 
we weten en registreren. Bij een 
incident weten we dan dat er geen 
beelden beschikbaar zijn. Dit bespaart 
kostbare tijd.  
 
Als iemand meedoet met Camera in 
Beeld, hoe worden de gegevens dan 
opgeslagen? 
De camera- en contactgegevens 
worden ingevoerd in ons 
cameraregistratiesysteem: Camera in 

http://glmintranetscripts.politie.local/zichtopcameras/default.aspx
http://www.politie.nl/cib

