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Voorwoord 
Het doel van het starten van een pilot binnen een gemeente kan bijvoorbeeld worden toegepast ten 

behoeve van het onderzoeken in hoeverre de digitale deurbel een bijdrage kan leveren aan de preventie en 

de opsporing van criminaliteit, met name woninginbraken en daarnaast aan het verbeteren van het 
veiligheidsgevoel van bewoners.  

 

Uiteindelijk kan bij positieve resultaten de digitale deurbel worden opgenomen in het preventieadvies 
tegen woninginbraken door de gemeente. Toepassing van de digitale deurbel is sinds 2021 ook mogelijk 

binnen het Politiekeurmerk Veilig Wonen. De digitale deurbel kan (er zijn meerdere mogelijkheden om aan 

deze eis te voldoen) toegepast worden voor de W1 eis die stelt dat je van binnenuit moet kunnen zien voor 
wie je de deur opent.  

 

In deze handreiking vind je een stappenplan om een pilot met digitale deurbellen op te zetten binnen een 
gemeente, rekening houdend met de AVG. 

 

De belangrijkste uitgangspunten bij het inzetten van camera’s bij een huis, zijn te vinden op de website 
van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-

en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren. 

 
Samengevat: 

De belangrijkste regel is dat je camera alleen eigen bezittingen mag filmen. 

Soms kan het echt niet anders dan dat je een stukje van de openbare weg filmt. In dat geval moet je ervoor 
zorgen dat je de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk schendt. 

 
 
© 2021. Alle rechten voorbehouden.  
 
Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid geen 
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen 
voorkomen. 

  

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/foto-en-film/cameras-bij-huis-en-bij-de-buren
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1. OMSCHRIJVING PROJECT 
Bepaal de doelstelling. Vervolgens de grootte van het toepassingsgebied en duur van de pilot en pas een 

nulmeting toe. 

 
 Omschrijf de doelstelling: Het doel van het starten van een pilot binnen een gemeente kan bijvoorbeeld 

worden toegepast ten behoeve van het onderzoeken in hoeverre de digitale deurbel een bijdrage kan 

leveren aan de preventie en de opsporing van criminaliteit, met name woninginbraken en daarnaast 
aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel van bewoners.  

 Baken een gebied af waar je het effect van een digitale deurbel wilt meten. Uitgangspunt is dat zowel 

objectieve als subjectieve veiligheid worden gemeten. Als het gaat om het reduceren van het aantal 
woninginbraken, dan is een (gedeelte van een) hotspotwijk een goed uitgangspunt. 

nb: Bepaal het aantal woningen in de wijk en het aantal digitale deurbellen dat ingezet gaat worden. 

Indien bijvoorbeeld 100 digitale deurbellen ingezet worden, dan is het advies om elk derde huis in een 
straat te voorzien van een digitale deurbel. Daarnaast heb je hetzelfde aantal straten nodig die niet 

voorzien zijn van een digitale deurbel per derde huis om een vergelijk te kunnen maken. 

 Breng de criminaliteitscijfers van ca. 3 jaren (per maand aangegeven) voorafgaand aan de pilot in kaart 
en eventueel ook van vergelijkingsgebieden.  

 Stel een vragenlijst op aan de hand waarvan je deelnemers aan de pilot in een later stadium kunt 

uitvragen over hun veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid). 
 

2. PROGRAMMA VAN EISEN PRODUCT 

2.1 Algemeen en definities 

Omschrijf wat er wordt verstaan onder een digitale deurbel/deurcamera, waar het object geplaatst moet 
worden en welk doel het dient, bijvoorbeeld: 

 De persoon die voor de deur staat in beeld brengen eventueel met interactiemogelijkheden 

 De bewoner de mogelijkheid geven om vooraf te beslissen of de deur zal worden geopend en of de 
persoon wordt toegelaten tot de woning. 

 Achteraf over opgenomen beelden beschikken, met een kwaliteit die voldoende is voor de opsporing 

van verdachten. 

2.2 Specificaties van de digitale deurbel/deurcamera 

Om aan het gestelde doel te kunnen voldoen, moet het systeem waarmee de pilot wordt gedraaid aan 

bepaalde specificaties voldoen. Houd minimaal rekening met onderstaande. 

2.2.1 Componenten 
De componenten aan de buitenzijde van de woning moeten geschikt zijn voor montage. 

2.2.2 Activeren en bediening 
Bepaal hoe de deurcamera moet werken. Bijvoorbeeld de weergave van beelden op een device (tablet of 

smartphone). Denk aan: 
 Automatisch bij het bedienen van de deurbel 

 Via een bewegingssensor 

 In welke taal moeten pushberichten weergegeven worden 
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2.2.3 Camera 
Bepaal aan welke eisen de camera moet voldoen. Bijvoorbeeld: 

 Kleurweergave 

 Kijkhoek van minimaal 90 graden 

 Opnamen mogelijk in het donker 

2.2.4 Beeldscherm 
Bepaal aan welke eisen het beeldscherm moeten voldoen. Bijvoorbeeld: 

 Het systeem moet beelden kunnen weergeven op een device 

 Een persoon moet herkend kunnen worden 

 Van onbekenden moeten belangrijke kenmerken opgemerkt kunnen worden zoals: bril, baard, snor, 
huidskleur, sieraden e.d.) 

2.2.5 Verlichting 
Bepaal de verlichtingseisen. Bijvoorbeeld: 

 Night view beschikbaar 

 Personen die gedurende het donker op 1 meter afstand van de deurcamera staan moeten nog 
herkenbaar zijn. 

2.2.6 Intercom/spreek-luisterverbinding 
Bepaal de eisen voor een eventuele spreek-luisterverbinding. Bijvoorbeeld: 

 Het systeem moet zijn voorzien van een spreek-luisterverbinding.  

 Een regelbaar volume is wel/niet noodzakelijk 

2.2.7 Energievoorziening 
Bepaal hoe de digitale deurbel/deurcamera voorzien moet worden van stroom. Bijvoorbeeld: 

 Via batterijen (te vervangen zonder gebruik van gereedschap en een signaal bij leegstand) 

 Via de reeds aanwezige zwakstroomvoeding van de deurbel 

 Via het lichtnet van de woning 

2.2.8 Communicatie 
Bepaal hoe de digitale deurbel/camera communiceert met de bewoner. Bijvoorbeeld: 

 Wifi (dan moet Wifi in de woning aanwezig zijn met voldoende dataoverdracht capaciteit. Doorgaans is 

een instapabonnement van internetproviders voldoende 

 Mobiel netwerk 

2.2.9 Opname van beelden 
Bepaal de eisen aan de opname van beelden. Bijvoorbeeld: 

 De opname moet worden geactiveerd bij het indrukken van de deurbel en/of bij het detecteren van een 

beweging bij de voordeur 

 De opgenomen beelden moeten bij terugkijken tenminste dezelfde kwaliteit hebben als beelden op het 
scherm op het moment dat het bezoek voor de deur staat. 

 Waar moet de opslag van beelden plaatsvinden: lokaal op een geheugenkaart of op afstand op een 

server (Bij opslag op servers buiten de EU moet de leverancier aantonen dat aan de Nederlandse en 
Europese wetgeving over bescherming persoonsgegevens wordt voldaan).  

 Het systeem dient datum en tijd te bewaren bij opslag 

 Bij het systeem dient minimaal 1 sticker over de waarschuwing voor camerabewaking te worden 
geleverd. 

2.2.10 Opslagcapaciteit 
Bepaal de eisen voor de opslag van de beelden. Bijvoorbeeld: 

 De capaciteit moet voldoende zijn voor opslag van minimaal 4 uur videobeelden met een kwaliteit 

zoals bovenstaand omschreven 
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 Beelden mogen maximaal 28 dagen worden bewaard. Na 28 dagen worden beelden automatisch 

gewist. 
NB: Camerabeelden mogen volgens de AVG niet langer dan noodzakelijk worden bewaard voor de 

doelen waarvoor ze worden verzameld. Dit is een vage omschrijving, maar in de praktijk gaat het in veel 

gevallen slechts om een paar dagen. Zodra u camerabeelden langer dan 28 dagen wilt bewaren, moet 
daarvan melding worden gemaakt bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CPB) en vermelden 

hoe lang de beelden worden bewaard. De meeste digitale deurbellen werken met een vierweekse 

cyclus. 

2.2.11 Montage 
Bepaal de eisen voor de montage. Bijvoorbeeld: 

 Benodigde componenten ten behoeve van de aansluitingen moeten worden meegeleverd 

 Het aansluiten geschiedt door de leverancier, of het aansluiten geschiedt door een erkend 

Politiekeurmerkbedrijf uit de gemeente 
 Het systeem moet gemonteerd kunnen worden op het kozijn of op de deur 

 Het afwerken van eventuele bekabeling is onderdeel van de levering. Of een erkend PKVW-bedrijf wordt 

ingehuurd om de werkzaamheden te verrichten. 

2.2.12 Beveiliging 
Bepaal de eisen voor de beveiliging. Bijvoorbeeld: 

 De standaard paswoorden en toegangscodes moeten bij oplevering kunnen worden aangepast door de 

bewoner 

 Het systeem moet voorzien zijn van een tweestapsverificatie (ten strengste aan te bevelen) 

2.2.13 Instructie aan de gebruiker 
Bepaal welke eisen je stelt voorafgaan aan ingebruikname. Bijvoorbeeld: 

 De leverancier of installateur dient aan de bewoner een duidelijke instructie te geven over de 

bediening.  

 De handleiding wordt bijgeleverd en is beschikbaar in het Nederlands. 
 

3. PRIVACY WAARBORG DIGITALE 
DEURBEL/DEURCAMERA 

De privacy van deelnemers aan de pilot “Digitale Deurbel” en hun omgeving dient te worden gewaarborgd. 

Het gebruik van camera’s binnen dit project wordt beschouwd als cameratoezicht waarop de AVG van 
toepassing is.  

Onderstaand worden voorwaarden gesteld die in acht dienen te worden genomen ten behoeve van 

cameratoezicht. De doelstelling van inzet van “Digitale Deurbel” door een gemeente in bepaalde wijken 
heeft als doel om te onderzoeken of gebiedsgerichte inzet van digitale deurbellen (met camera) een 

bijdrage kan leveren aan het verbeteren van subjectieve en objectieve veiligheid in de buurt en het 

vergroten van de opsporingsmogelijkheden.  

3.1 Voorwaarden 

 De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van cameratoezicht binnen een dergelijk project ligt bij de 

deelnemer aan de pilot. De deelnemer is de hoofdbewoner van de geselecteerde woning. De bewoner 

wordt derhalve als verantwoordelijke aangemerkt (artikel 1, sub d, Wbp). 
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 Het hoofddoel van het cameratoezicht binnen een project “Digitale Deurbel” is de beveiliging van 

goederen en woning, die aan de zorg van de verantwoordelijke zijn toevertrouwd. Het subdoel is het 
voorkomen van slachtofferschap of schade, als gevolg van braak, roof of oplichting.  

 De grondslag voor het uitvoeren van cameratoezicht ten behoeve van een dergelijk project ligt bij het 

gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke, om zijn of haar woning en goederen te beveiligen. 
Deze grondslag is gebaseerd op artikel 8, sub f, Wbp.  

 Proportionaliteit en subsidiariteit  

- “De toepassing van cameratoezicht binnen deze pilot is noodzakelijk, omdat het hoofddoel van het 
cameratoezicht niet op een andere wijze kan worden gerealiseerd.” Het gebruik van een camera aan 

de voordeur van de woning is proportioneel, aangezien niet de gehele straat of het trottoir zal 

worden gefilmd, maar slechts een beperkt gedeelte van de openbare ruimte rondom de voordeur. 
Tevens worden er enkel opnamen gemaakt wanneer een persoon aanbelt bij de woning, of 

gedetecteerd wordt binnen een straal van maximaal 2 meter vanaf de voordeur. 

- Het type camera dat gebruikt zal worden is statisch en filmt slechts de directe omgeving rondom 
de voordeur. Daarnaast zal er duidelijk worden aangegeven dat er camerabeveiliging wordt 

toegepast, door middel van deurstickers. Hiermee zijn betrokkenen geïnformeerd over het 

cameratoezicht.  
 Bewaartermijn en verstrekking van beelden aan derden  

- De beelden worden voor de duur van maximaal 28 dagen opgeslagen. De beelden zijn enkel in te 

zien door de verantwoordelijke.  
- De beelden worden enkel verstrekt aan derden, indien het gerechtvaardigd belang van 

verantwoordelijke, als beschreven onder 3, in gevaar wordt gebracht. 

 

4. INFORMEER ALLE BETROKKEN 
PARTIJEN  

Omschrijf wie er betrokken zijn bij het project. Informeer alle partijen voorafgaand aan de pilot. 

 Maak inzichtelijk welke partijen betrokken zijn bij de pilot (gemeente, wijkagenten, bewoners, 

leveranciers, etc.) 
 Maak een overzicht waar (via welk medium/media) je deze partijen zo goed mogelijk kunt informeren. 

Doel: creëer draagkracht en vraag om medewerking. Deelnemers dienen te tekenen voor deelname. 

Denk aan: 
- Plaatselijke huis-aan-huiskrant 

- Gemeentenieuws 

- Social media 
- Bewonersavond 

- Huis aan huis flyer/brief 

 

5. BEWONERS TEKENEN VOOR HUN 
EIGEN RISICO DOOR DEELNAME 

In de privacy waarborg staat dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van cameratoezicht binnen 
een dergelijk project ligt bij de deelnemer aan de pilot. Na het organiseren van een bewonersavond kunnen 

geïnteresseerden zich melden. De geïnteresseerde bewoners dienen voorafgaand aan het project een 

deelnemersovereenkomst te tekenen. 
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Een deelnemersovereenkomst kan naar onderstaand voorbeeld worden opgesteld. 

 

Deelnemersovereenkomst Pilot Digitale Deurbel 

 

Partijen De gemeente XXX, in deze vertegenwoordigt door [Naam ambtenaar], hierna te noemen ‘de 
gemeente’ en [Naam bewoner], wonende te [adres] , hierna te noemen ‘de deelnemer’: verklaren dat zij een 

deelnemersovereenkomst voor deelname aan de pilot digitale deurbel [Naam gemeente] , verder te 

noemen ‘de pilot’, zijn aangegaan.  
 

Deze overeenkomst is geldig voor de duur van de pilot, als bedoeld in artikel 1, onder c van deze 

overeenkomst.  
 

De navolgende voorwaarden zijn op deze overeenkomst van toepassing:  

• De apparatuur wordt eigendom van de deelnemer als hij zich houdt aan de onderstaande voorwaarden;  
• Deze overeenkomst bepaalt de nadere gebruiksvoorwaarden waaronder de deelnemer de apparatuur kan 

gebruiken;  

• Door ondertekening aanvaardt de deelnemer alle voorwaarden van deze overeenkomst.  
 

Artikel 1. Aard, uitvoering en duur pilot  

a. De pilot wordt uitgevoerd in het kader van de integrale aanpak van High Impact Crimes (aanpak van 
overvallen, woninginbraken, straatroven en geweld) van de gemeente XXX.  

Het doel van deze pilot is als volgt;  
De pilot heeft als doel om te onderzoeken of gebiedsgerichte inzet van digitale deurbellen (met camera) 
een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van subjectieve en objectieve veiligheid in de buurt. 
b. De pilot wordt uitgevoerd door de gemeente XXX. De uitvoerende werkzaamheden omtrent installatie 

van de apparatuur, worden uitgevoerd door een installatiebedrijf, in opdracht van de gemeente XXX 
c. De pilot kent een looptijd van dd-mm-yyyy tot dd-mm-yyyy . De afronding van de testfase kan eerder 

worden beëindigd. Indien dit het geval is, informeert de gemeente hierover richting deelnemer.  

 
Artikel 2. Rechten en plichten  

a. De deelnemer verklaart deel te nemen voor de duur van de pilot en medewerking te verlenen aan de 

activiteiten die in het kader van de pilot worden uitgevoerd. Deze activiteiten omvatten onder andere het 
gebruik van de apparatuur, zoals ingericht bij installatie, en deelname aan onderzoek;  

b. De deelnemer verklaart de apparatuur gedurende de pilot niet aan derden ter beschikking stellen, te 

verpanden of op enigerlei andere wijze te vervreemden;  
c. De deelnemer is verantwoordelijk voor het in goede en representatieve staat houden van de apparatuur;  

d. De deelnemer draagt zelf zorg voor een goede wifiverbinding;  

e. De gemeente behoudt zich het recht voor de deelnemersovereenkomst te ontbinden indien de 
geselecteerde woning onverhoopt niet geschikt is om de digitale deurcamera te plaatsen of er te veel 

aanpassingen nodig zijn om de verbinding tot stand te brengen.  

 
Artikel 3. Diefstal en beschadiging  

a. De deelnemer dient alle zorgvuldigheid in acht te nemen ter voorkoming van beschadiging of diefstal 

van de apparatuur voor de duur van de pilot;  
b. In geval van schade of diefstal van de apparatuur dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 24 uur bij de gemeente te melden via [e-mailadres/telefoonnummer/contactpersoon]. Van 

diefstal en/of vernieling wordt aangifte gedaan bij de politie;  
c. De gemeente vervangt de apparatuur bij diefstal en/of schade, mits aan het hiervoor gestelde is voldaan. 

 

Artikel 4. Privacy en gebruiksvoorwaarden  
a. Beelden zijn eigendom van de deelnemer en deelnemer dient dan ook zorgvuldig om te gaan met opslag 

van deze beelden, waaronder de beveiliging van de software;  

b. Derden kunnen enkel, na toestemming van de deelnemer, toegang tot de beelden verkrijgen.  
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Artikel 5. Afsluiting pilot  

Indien de activiteiten, als bedoeld onder artikel 2, onder a, voor de duur van de pilot en naar het oordeel 
van de gemeente naar behoren zijn uitgevoerd door deelnemer, wordt de apparatuur eigendom van 

deelnemer. Hier zijn voor deelnemer geen kosten aan verbonden.  

 
Aldus verklaard, opgemaakt in tweevoud en ondertekend te [Plaats], Gemeente XXX, vertegenwoordigd 

door: 

 
Naam:  

Functie:  

Datum:  
Handtekening: 

 

Deelnemer: 
 

Naam:  

Adres:  
Postcode en woonplaats:  

Telefoonnummer:  

Apparatuur kenmerken:  
Specificatie van installatie:  

Datum ingebruikname:  

Handtekening: 

6. EVALUATIE  
Maak na afloop een evaluatierapport waar onderstaande zaken in worden opgenomen: 

 Samenvatting 

 Effect op de objectieve veiligheid 
- Misdrijven voor en na de pilot 

- Preventie van misdrijven (neem in deelnemer enquête voor en na de pilot vragen op over in 

hoeverre verdachte situaties gefilmd zijn en of de deelnemer van mening is dat de digitale deurbel 
v=criminaliteit in en om huis voorkomt) 

- Bijdrage aan opsporing 

 Effect op de subjectieve veiligheid 
- Vragenlijst veiligheidsbeleving bewoners voor en na de pilot 

 Gebruikerservaringen 

 Conclusies en aanbevelingen 
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Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) is een 

onafhankelijke stichting die partijen en veiligheidsprofessionals helpt om 

Nederland veiliger en leefbaarder te maken. 
 

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 
Postbus 14069, 3508 SC Utrecht 

 

T (030) 751 6700 
E info@hetccv.nl 

I www.hetccv.nl 
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