Regels voor het gebruik van camera’s die niet voor cameratoezicht bedoeld zijn
Voor fotograferen of filmen in je kantoor gelden strenge regels. Elk opzettelijk filmen of fotograferen
in woningen of niet-publieke plaatsen is namelijk verboden. Het terrein en de gebouwen van de UT
zijn publiek toegankelijk, maar dit geldt niet voor werkkamers en vergelijkbare ruimten. Het maken
van foto’s of film is dan alleen toegestaan wanneer dit vooraf duidelijk is aangekondigd (art. 139f
Wetboek van Strafrecht). Een medewerker kan bijvoorbeeld een camera gebruiken voor een
videoconferentie, dat mag alleen als iedere aanwezige op de hoogte is dat er beeld- en
geluidsopnamen worden gemaakt.
Het maken van foto's en video-opnamen op de openbare weg of openbare ruimte met mobiele
camera’s is in principe toegestaan. Dit gaat dus niet over vaste camera’s. Je mag echter niet voor een
woning of bedrijf gaan staan om opnames van de ruimte binnen te maken. Bij het maken van
opnamen in openbare ruimten heb je wel te maken met het portretrecht. Dat houdt in dat een foto
of film niet zomaar mag worden gepubliceerd (op bijvoorbeeld internet) als de betreffende persoon
een redelijk belang tegen publicatie heeft (bijvoorbeeld bij een ongeluk of in intieme situaties).
Het gebruik van een vaste camera op de openbare weg of in een openbare ruimte is toegestaan,
maar alleen onder de volgende voorwaarden. De vaste camera mag niet op de openbare weg gericht
staan. Je mag ook geen vaste camera ophangen zonder een bordje op te hangen dat deze er hangt
zodat iedereen hiervan op de hoogte is. Als je de camera op voldoende afstand plaatst, zodat
mensen niet herkenbaar in beeld kunnen komen, is een vaste camera wel toegestaan. Dit geldt
bijvoorbeeld voor camera’s die de bouw of verbouwing op het UT-terrein in beeld brengen. Hierbij is
ook van belang dat zodra de aanleiding om de camera te plaatsen niet meer bestaat, dus
bijvoorbeeld na afronding van de verbouwing, ook de camera moet worden verwijderd.

