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Dit protocol cameratoezicht heeft betrekking op de gemeenschappelijk ruimtes van het 

appartementencomplex Marie Heinekenplein. Het geeft een beschrijving van taken, 

verantwoordelijkheden en procedures over het cameratoezicht, met het oog op integer 

gebruik van het camerasysteem en de bescherming van privacy van de bewoners, 

medewerkers en bezoekers.  

 

Artikel 1 Werkingssfeer en doel van het cameratoezicht 

1.1 Dit reglement is van toepassing op de bewoners, medewerkers en bezoekers die 

zich bevinden in het complex. 

1.2 Het inzetten van cameratoezicht en het gebruik van de camerabeelden zijn alleen 

toegestaan voor:  

a. de bescherming van de veiligheid en gezondheid van de bewoners, 

medewerkers en bezoekers;  

b. de beveiliging van de toegang tot het gebouw, waaronder mede is begrepen het 

weren van ongewenste bezoekers;  

c. de bewaking van zaken die zich in het gebouw bevinden;  

d. het vastleggen van incidenten.  

 

Artikel 2 Begripsbepaling 

2.1 Cameratoezicht: toezicht met behulp van camera’s, waardoor er sprake is van 

verwerking van persoonsgegevens.  

2.2 Heimelijk cameratoezicht: toezicht met behulp van verborgen en/of niet-zichtbare 

camera’s of cameratoezicht dat niet kenbaar is gemaakt aan de bewoners, 

medewerkers en bezoekers. 

2.3 Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, 

 verbindingskasten, verbindingen en bevestigen waarmee het cameratoezicht wordt 

uitgevoerd.  

2.4 Camerabeeld: de door het cameratoezicht verkregen camerabeeld. 

2.5 Incident: een waargenomen ongewenst en/of strafbaar feit, ongeval of andere 

gebeurtenis die vraagt om handhaving, onderzoek en/of strafrechtelijke vervolging. 

 

Artikel 3 Taken, verantwoordelijkheden en beveiliging  

3.1 Het cameratoezicht geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de 

VvE. 

3.2 Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem en het bekijken van de beelden 

zijn de bestuursleden van de VvE alsmede de huismeester. 

3.3 Zij zijn bevoegd tot het live uitkijken van camerabeelden alsmede tot het 

 terugkijken en uitgeven van opgenomen camerabeelden. 

3.4 Degenen die toegang hebben tot de camerabeelden zullen daarmee strikt 

 vertrouwelijk omgaan. Zij zullen geheimhouding betrachten. 

3.5  Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter 

 beveiliging van de camerabeelden en het camerasysteem. 

 

Artikel 4 Kenbaarheid 

4.1 Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes bij de 

 ingangen van het gebouw.  

4.2 Het protocol wordt vermeld op de website van de VvE.  

 

https://www.regiuscollege.nl/Media/view/45832/Protocol%20gebruik%20camerabeelden.pdf#page=3
https://www.regiuscollege.nl/Media/view/45832/Protocol%20gebruik%20camerabeelden.pdf#page=3
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Artikel 5 Inzage en uitgifte opgenomen camerabeelden aan derden  

5.1 De camerabeelden worden uiterlijk zeven dagen nadat deze zijn gemaakt, 

automatisch verwijderd. De camerabeelden mogen langer bewaard worden in het 

kader van een wettelijke bewaarplicht of als dat noodzakelijk is voor de afhandeling 

van geconstateerde incidenten. Zodra het incident is afgehandeld, worden de 

beelden vernietigd. 

5.2 Op verzoek van de politie, de rechter of de (hulp)officier van justitie kan inzage 

 worden gegeven in camerabeelden. 

5.3 Uitgifte van camerabeelden vindt slechts plaats op vordering van de politie, rechter 

of (hulp)officier van justitie. 
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