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WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH 

 
 

INLEIDING 
Op de terreinen en in de gebouwen van Wageningen University & Research1 vindt 
cameratoezicht plaats. Dit wordt door middel van tekst en afbeeldingen en op borden 
aangegeven. Dit reglement geeft een beschrijving van de verantwoordelijkheden en 
procedures voor het cameratoezicht binnen Wageningen University & Research. In het 
Reglement bescherming persoonsgegevens staan algemene bepalingen die ook gelden voor 
het cameratoezicht. 

 
VERWERKINGEN 
Wageningen University & Research verwerkt beeldinformatie. Dit zijn beelden die zijn 
geregistreerd via de camera’s op de terreinen en in de gebouwen van Wageningen University 
& Research. Deze beeldinformatie bevat ook persoonsgegevens. 

 
Het cameratoezicht vindt alleen plaats voor de volgende doeleinden: 
a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen; 
b. de beveiliging van gebouwen en terreinen en van de zaken en dieren die zich in die 

gebouwen of op die terreinen bevinden; 
c. het registreren van incidenten: gedragingen, verstoringen, ongevallen of andere 

gebeurtenissen die de eigendom, veiligheid of integriteit van gebouwen, terreinen, 
personen of zaken aantast of bedreigt; 

d. het reguleren van verkeersdoorstroming ter voorkoming van verkeersongevallen; 
 

Het verwerken van beeldinformatie, zoals het bekijken, terugkijken en vastleggen daarvan 
en het onderhouden van het camerasysteem wordt uitsluitend uitgevoerd door een daartoe 
aangewezen medewerker van Wageningen University & Research of door een geautoriseerde 
medewerker van een extern onderhouds- en beveiligingsbedrijf. 

 
Opsporingsambtenaren kunnen op bevel van het openbaar ministerie toegang krijgen tot het 
beeldmateriaal voor zover dat noodzakelijk is voor de vervulling van hun wettelijke taak en 
alleen na legitimatie. De beeldinformatie wordt op een gegevensdrager aan de 
opsporingsambtenaar verstrekt, die tekent voor ontvangst. Die gegevensdrager wordt 
gemerkt en geregistreerd. De beheerder van het camerasysteem bewaart een kopie van de 
verstrekte beeldinformatie. 

 
BEVEILIGING 
Het camerasysteem is beveiligd tegen onbevoegd gebruik. De beeldinformatie wordt binnen 
Wageningen University & Research opgeslagen in een ruimte die is beveiligd tegen 
onbevoegde toegang. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot het 
beeldmateriaal. Dat zijn in ieder geval de verantwoordelijke, de personen die betrokken zijn 
bij de bediening van en het onderhoud aan het camerasysteem, de beheerder van het 
camerasysteem en de bevoegde medewerkers van de externe onderhouds- en 
beveiligingsbedrijven. Deze personen gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met de 
beeldinformatie, met bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke 

 
1 Met Wageningen University & Research wordt bedoeld Wageningen University en Stichting Wageningen 

Research gezamenlijk. 

https://www.wur.nl/upload_mm/9/f/7/5102de65-26d9-4f91-8256-a9503e7bc98c_Reglement%20bescherming%20persoonsgegevens%20WUR.pdf


levenssfeer van de geregistreerde personen, gelet op de gevoelige aard van de betreffende 
persoonsgegevens. 

 
Iedere toegang tot de opgeslagen beeldinformatie wordt geregistreerd. Deze registraties zijn 
vertrouwelijk en worden op een veilige plaats bewaard. 

 
BEWAARTERMIJN 
Beeldinformatie wordt maximaal zeven dagen bewaard, tenzij sprake is van een incident, 
verzoek, bezwaar of klacht. In die gevallen wordt de betreffende beeldinformatie bewaard 
zolang dat nodig is voor de afwikkeling daarvan. Direct daarna wordt de beeldinformatie 
alsnog verwijderd. 

 
DERDEN, RECHTSBESCHERMING EN DE FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING 
Informatie over hoe Wageningen University & Research omgaat met het inschakelen van 
derden, de doorgifte naar andere landen, informatie over uw rechten met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens die via het gebruik van de website of applicaties zijn 
verkregen en de contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming staan 
beschreven in het Reglement bescherming persoonsgegevens. 

 

SLOTBEPALINGEN 
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur van 
Wageningen University & Research. Dit reglement treedt in de plaats van alle voorgaande 
reglementen betreffende cameratoezicht en kan worden aangehaald als “Reglement 
Cameratoezicht Wageningen University & Research”. Het reglement heeft de instemming 
verkregen van de relevante medezeggenschapsorganen en is vastgesteld op 11 december 
2017. 

https://www.wur.nl/upload_mm/9/f/7/5102de65-26d9-4f91-8256-a9503e7bc98c_Reglement%20bescherming%20persoonsgegevens%20WUR.pdf
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