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2023Z00299 

Vragen van het lid Kwint (SP) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap over het bericht dat de Universiteit Leiden «slimme» camera’s 
toch weer wil aanzetten (ingezonden 16 januari 2023). 

Vraag 1
Wat vindt u van het bericht dat de Universiteit Leiden de «slimme» camera’s 
weer wil aanzetten?1 

Vraag 2
Waarom gaat de Universiteit Leiden weer gebruik maken van de «slimme» 
camera’s, ondanks de privacy- en veiligheidsrisico’s? Welk probleem lost de 
Universiteit Leiden hiermee op? 

Vraag 3
Hoe gaat voorkomen worden dat personen individueel gevolgd gaan worden? 
Hoe is de privacy en veiligheid van schoonmakers, portiers, studenten en 
medewerkers van de universiteit gegarandeerd? 

Vraag 4
Wat is de universiteit van plan met de beelden en gegevens die de «slimme» 
camera’s gaan opleveren? 

Vraag 5
Hoeveel gaat het de universiteit jaarlijks kosten om deze camera’s in te zetten 
en te onderhouden? Welke bedrijven en leveranciers zijn betrokken bij de 
inzet van deze camera’s? Welke bedrijven hebben toegang tot de camera’s en 
de beelden hiervan? 

Vraag 6
Welke hogescholen of universiteiten maken gebruik van «slimme» camera’s 
of zijn voornemens deze in te gaan zetten? 

1 Leids Universitair Weekblad Mare, 12 januari 2022, «Universiteit wil slimme camera’s toch weer 
aanzetten (maar wel op de strengst beveiligde stand)», https://www.mareonline.nl/nieuws/
slimme-cameras-gaan-weer-aan/.
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Vraag 7
Zijn er naast het genoemde restrisico nog andere restrisico’s? Bent u bereid 
om de zogenoemde data protection impact assessment (DPIA) op te vragen 
en met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 8
Hoe beoordeelt u het argument dat elke dag opnieuw opstarten te ingewik-
keld is? 

Vraag 9
Bent u bereid om samen met onderwijsinstellingen en privacydeskundigen 
een richtlijn in het leven te roepen om te voorkomen dat iedere instelling zelf 
het wiel gaat uitvinden? Kunt u uw antwoord toelichten?
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