
GEBRUIKERSSCENARIO Voor serieus gebruik dient 
u de dash cam zo in te stellen, dat elke rit wordt gefilmd en 
dat het toestel automatisch opneemt als de auto geparkeerd 
staat. Het materiaal dat in de praktijk het meest gebruikt wordt, 
heeft betrekking op verkeersincidenten, roekeloos gedrag van 
medeweggebruikers en inbraken terwijl de auto geparkeerd 
stond. 

De meeste Nederlanders hebben voor het eerst kennisgemaakt 
met dash cams door filmpjes op Youtube van Russische 
gebruikers. In Rusland is vrijwel elke auto uitgerust met een 
dash cam, omdat de wegen daar erg onveilig zijn. Dat heeft 
vooral te maken met de enorm lange winters in dat land, 
waardoor de wegen glad zijn. Omdat er continu gefilmd wordt in 
Rusland, leidt dat ook vaak tot grappige filmpjes, die inmiddels 
een bekende categorie zijn op YouTube. Er zijn tegenwoordig 
ook enkele populaire Nederlandse dash cam YouTube uploaders, 
maar zij hebben nog niet zoveel bekijks als de filmpjes afkomstig 
uit Rusland.

ZIJN DASH CAMS LEGAAL IN 
NEDERLAND? Het gebruik van de dash cam is legaal in 
Nederland. Je mag gewoon het straatbeeld filmen terwijl je rijdt. 

SOCIALE MEDIA Wil je dash cam materiaal op sociale 
media zetten voor entertainment, dan is het verstandig om 
nummerborden te wissen en een balkje over de ogen van 
personen te plaatsen, in verband met de privacywetgeving in 
Nederland (de WBP). Iemand die herkenbaar in beeld is, kan 
zich op het privacyrecht beroepen en bezwaar maken tegen de 
publicatie (niet tegen het filmen zelf).

BIJ INCIDENTEN De politie en de 
verzekeringsmaatschappijen stellen beelden van dash cams op 
prijs in gevallen waar het relevant is. Onlangs deed de politie 
voor het eerst een oproep aan automobilisten met dash cams 
om beeldmateriaal in te sturen. Het ging hier om een overval op 
een woning en de politie hoopte dat passerende automobilisten 
en motorrijders videobeelden hadden gemaakt, waarop 
aanwijzingen of misschien zelfs wel daders te zien waren. 
De ANWB roept op tot een nationaal debat over het gebruik 
van camera’s op de wegen in Nederland. Zij willen de rechten 
van bestuurders en de privacy van de mensen die ze filmen 
agenderen.
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Dash cams, kleine camera’s voor op het dashboard of op de voorruit van 
de auto, zijn enorm populair in Nederland. Verzekeringsmaatschappijen 
en politie worden overspoeld met filmpjes, die als bewijsmateriaal 
moeten dienen bij verkeersincidenten en schadeclaims. Ook op YouTube 
en Facebook verschijnen er dagelijks duizenden nieuwe video’s met 
voorvallen op de weg; bijna-ongelukken, capriolen op hoge snelheid 
en bizarre gebeurtenissen op het trottoir. Er is een ware stormloop op 
dash cams. Een dash cam kan automobilisten honderden euro’s schelen 

in verzekeringsclaims, en ook auto-inbraken worden steeds vaker opgelost dankzij beelden 
gemaakt met dash cams. In deze gids vindt u het antwoord op vragen over de regelgeving voor 
dash cams in Nederland.
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VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN 

Verzekeringsmaatschappijen worden overspoeld met dash cam 
beeldmateriaal en het lijkt erop dat ze dit kunnen waarderen. “Bij 
schademeldingen krijgen wij steeds vaker videobeelden van dash 
cams doorgestuurd en dat vormt voor ons een compleet nieuwe 
bron van bewijsmateriaal,” stelt Kim Smulders van autoverzekeraar 
Interpolis.

Ook verzekeringsmaatschappij InShared gebruikt regelmatig 
beelden van dash cams om helder te krijgen wie er schuld 
heeft. “De enige voorwaarde is – logischerwijs – dat de filmpjes  
duidelijk genoeg zijn,” aldus een woordvoerder van het bedrijf. 
“Wij adviseren onze klanten wel om naast de beelden ook altijd 
foto’s te maken van de schade na een ongeval en de gegevens van 
betrokkenen, zoals telefoonnummer en nummerbord, te noteren.” 

Er zijn nog geen verzekeringsmaatschappijen in Nederland die 
automobilisten actief aanmoedigen om een dash cam te kopen, 
maar InterPolis zegt de kwestie nauwlettend in de gaten te houden.

DASH CAMS - HET TOEKOMSTBEELD
Dash cams zullen binnenkort niet meer weg te denken zijn 
uit onze auto’s. Voor veel mensen zijn ze nu al onmisbaar. Het 
Nederlandse verkeer is uitermate druk en een ongeluk zit in 
een klein hoekje. Ook al ben je een ervaren chauffeur, dan nog 
heb je te maken met andere weggebruikers, die zomaar rare 
manoeuvres kunnen uitvoeren. Wanneer dit tot vervelende 
situaties of ongelukken leidt, dan kan de camera duidelijkheid 
bieden bij het identificeren van de schuldige partij. Bovendien 
kunnen verzekeringsmaatschappijen claims sneller afhandelen 
wanneer er beelden beschikbaar zijn van incidenten.
Ook de kosten van de verzekeringsmaatschappij zelf kunnen 

aanzienlijk worden verlaagd dankzij het gebruik van dash cams. 
In andere Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk en 
België, waar dash cam materiaal al routinematig gebruikt wordt, 
leidt het zelfs tot leuke extraatjes voor de verzekerden. In het 
Verenigd Koninkrijk wordt tot 12.5% premiekorting geboden 
aan mensen die bereid zijn een dash cam te gebruiken. Het is 
waarschijnlijk dat een soortgelijk scenario ook in Nederland 
zal worden geïntroduceerd. Een poll in HP/ De Tijd met de 
vraag of dash cams verboden zouden moeten worden of juist 
aangemoedigd, toont aan dat de overgrote meerderheid van de 
lezers overtuigd is van het belang van dash cams; 78% stemt 
voor dash cams en 22% tegen. 

VEILIGHEIDSCAMERA MELDINGEN MiVue™ dash cam gebruikers kunnen gratis meldingen ontvangen over 
de locaties van veiligheidscamera’s, zodat ze altijd weten waar ze extra voorzichtig moeten rijden. Dit is mogelijk bij de meest 
uitgebreide modellen, de MiVue™ 538™ Deluxe en de MiVue™ 568 Touch. Gebruikers van deze dash cams ontvangen gratis 
updates, levenslang. Zo gaat u met een gerust gevoel de weg op.

GEÏNTEGREERDE GPS ONTVANGER De meeste camera’s in de MiVue™ 500 serie hebben een geïntegreerde high-
sensitivity GPS ontvanger, die u in staat stelt uw locatie te allen tijde na te gaan. Het beeld, de richting, snelheid en geografische 
coördinaten worden automatisch opgenomen en het MiVue Manager desktop voor PC en MAC programma toont de opgenomen 
informatie in Google Maps™.

“Een compleet 
nieuwe bron van 
bewijsmateriaal!”
Kim Smulders, Interpolis
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DASH CAMS IN EUROPA

Alleen met toestemming:
Gebruik van een dash cam is niet 
toegestaan zonder toestemming.

PORTUGAL EN OOSTENRIJK.
Bezwaren op grond 
bescherming persoonsgegevens:
Legaliteit niet helemaal duidelijk in gevallen van bezwaren 
omtrent de bescherming van persoonsgegevens.
Dash cams mogen gebruikt worden, maar het wettelijk 
raamwerk hiervoor ontbreekt nog.

BELGIE, DUITSLAND,
ZWITZERLAND EN ZWEDEN.
Gebruik van dash cams 
zonder meer toegestaan
*Alleen voor privégebruik, en de 
automobilist moet erop toezien niet afgeleid te 
worden door de dash cam.
**Zolang de blik op de weg niet wordt verhinderd 
en u geen beelden deelt van privépersonen 
zonder toestemming vooraf.

VERENIGD KONINKRIJK,
NEDERLAND,
NOORWEGEN*, SPANJE,
FRANKRIJK**, ITALIE
EN SERVIE. 
Bron: ADAC/RAC/ANWB
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DO

- Zet je dash cam aan tijdens elke rit.

- Stel materiaal beschikbaar aan overheid of 
verzekering waar nodig.

- Respecteer de privacy van anderen door balkjes 
over ogen en nummerborden te plaatsen bij 
publicatie op social media.

- Laat de camera draaien als je de auto geparkeerd 
hebt, om eventuele inbrekers op heterdaad te 
betrappen.

DON’T

- Blokkeer je zicht op de weg niet met een dash 
cam.

- Raak de camera niet aan terwijl je rijdt.

- Beledig anderen niet met publicatie van je 
beeldmateriaal.

- Ga je de grens over, zorg er dan voor dat je weet 
of het legaal is om een dash cam te gebruiken (in 
landen zoals Oostenrijk en Griekenland staat er 
een zware boete op gebruik van dash cams).

DASH CAM DO’S AND DON’TS

AANTAL VERKEERSONGELUKKEN NEDERLAND

Soort verkeersongeluk 2000 2005 2010 2011 2012

Dodelijk 1.006 708 500 520 532
Ziekenhuis 9.867 8.221 3.606 1.591 2.040
Licht 27.074 18.084 6.672 3.023 2.396
Alleen materieële schade 163.282 108.969 100.442 91.138 94.385

Totaal 201.229 135.982 111.220 96.272 99.353
Bron: SWOV 2012


