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Reglement cameratoezicht 

 

 
Moveoo is een instelling waar cliënten binnen een beschermde omgeving verblijven. Daarbij is 
privacy van de cliënten, medewerkers en bezoekers een belangrijk recht. Moveoo vindt de veiligheid 
van cliënten, medewerkers en bezoekers ook erg belangrijk en dat rechtvaardigt het gebruik van 
cameratoezicht.  
 
Cameratoezicht is een middel om de veiligheid in en om het gebouw te vergroten. Moveoo doet dit 
altijd in lijn met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 
Het nut van het inzetten van cameratoezicht op een locatie kan per locatie verschillen. Dat hangt 
vaak af van de risico’s van de doelgroep en de risico’s in en om gebouw.  
 

 
Wanneer is het nodig om camerabeelden te bekijken 
Op meerdere locaties van Moveoo worden camerabeelden opgeslagen. Dat betekent dat deze 
beelden ook teruggekeken kunnen worden. Beelden worden bekeken: 
 als er (mogelijk) strafbare feiten zijn gepleegd 
 als reconstructie nodig is na voorvallen die inbreuk hebben gemaakt op grondrechten  
 als dat nodig is voor het onderzoeken van vermeende integriteitsschendingen en/of overtreding 

van gedragsregels en/of wettelijke voorschriften  
  
Wie mag de live beelden bekijken 
Alle medewerkers op dienst, inclusief ingehuurd personeel, zijn geautoriseerd om de live 
camerabeelden te bekijken.  
  
Wie mag de beelden terugkijken 
Alleen medewerkers waarvoor het voor de uitoefening van hun werk noodzakelijk is dat zij toegang 
hebben tot de opgeslagen camerabeelden zijn geautoriseerd om deze beelden terug te kijken. Bij 
Moveoo is afgesproken dat dit alleen geldt voor:   
 MT-leden Moveoo  
 Medewerkers Technische dienst en receptie 
 
Als andere medewerkers beelden willen bekijken, dienen zij dit met opgaaf van redenen bij een MT-
lid aan te vragen.  
 
 

Als er op een locatie sprake is van cameratoezicht, wordt dit voor betreden van het 
gebouw duidelijk aangegeven met een sticker bij de entreedeuren.  
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Bewaartermijn beelden 
In verband met de privacy van cliënten, medewerkers en bezoekers van de locaties van Moveoo 
worden beelden tijdelijk bewaard. De bewaartermijn is afhankelijk van de opslagcapaciteit van de 
apparatuur ter plaatse, maar maximaal 28 dagen. Is er een incident vastgelegd, dan worden de 
desbetreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld. Steeds worden de oudste beelden 
overschreven. 
 
Veiligstellen beelden 
Als er strafbare feiten zijn gepleegd, dan wel er een gegrond vermoeden daarvan bestaat, worden 
beelden veiliggesteld. Een verzoek van de politie om beelden veilig te stellen wordt altijd zo snel 
mogelijk gehonoreerd. Dat wordt in alle gevallen gemeld aan het MT.  
 
Het beschikbaar stellen van camerabeelden voor politie- c.q. opsporingsdoeleinden kan in principe 
alleen wanneer er een verzoek wordt ingediend door de officier van justitie of een opsporings-
ambtenaar (art. 126nda WvSv). De desbetreffende manager of - bij diens afwezigheid - een ander 
MT-lid moet hiermee instemmen en op de hoogte gehouden worden.  
 
Rechten en klachten 
In het kader van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) heb je recht op bescherming 
van jouw persoonsgegevens. Denk je dat deze gegevens onrechtmatig worden gebruikt, ga dan in 
gesprek met je begeleider of de manager van de locatie. Je kunt een schriftelijke melding maken bij 
de Functionaris Gegevensbescherming (functionarisgegevensbescherming@moveoo.nl).  
 
Mocht dat geen uitkomst bieden dan kun je je wenden tot het Autoriteit persoonsgegevens (AP). 
 
 


