
 
 

Camera Protocol  
VvE Complex Wijnhaeve  

 
Dit reglement ziet toe op het cameratoezicht in het complex Wijnhaeve. Met behulp van 
diverse camera’s worden opnames gemaakt zodra de camera’s door bewegingsensoren 
geactiveerd worden. De verkregen beeldinformatie wordt digitaal vastgelegd. De 
beeldinformatie is een persoonsregistratie in de zin van de wet. 
 
Het reglement geeft een beschrijving van taken, verantwoordelijkheden en procedures over 
het cameratoezicht, met het oog op een integer gebruik van het camerasysteem en de 
bescherming van de privacy. 
 
 
REGLEMENT CAMERATOEZICHT WIJNHAEVE 
 
Artikel 1. Doel van het cameratoezicht 
 
De doelstelling van het instellen van cameratoezicht in het complex Wijnhaeve heeft primair 
een preventief karakter ter bevordering van een veilig, schoon en heel complex. 
Daarmee wordt bedoeld dat het veiligheidsgevoel van eigenaren, bewoners, gebruikers en 
bezoekers dient te worden bevorderd met de invoering van cameratoezicht en wel zodanig 
dat:  

• de kans op strafbare feiten en ernstige overtredingen van het huishoudelijk reglement 
wordt verminderd, 

• eigendommen worden beschermt tegen vandalisme en ernstige vervuiling, en 
• schade als gevolg van onveiligheid wordt verminderd.  

 
 
Artikel 2. Begripsbepaling 
 
1. Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur, 
verbindingsapparatuur, bekabeling, kabelgoten en bevestigingen; 
2. Beeldinformatie: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde camerabeelden. 
Beeldinformatie is onderdeel van het begrip persoonsregistratie in de zin van de wet; 
3. Het bestuur van VvE Complex Wijnhaeve dan wel leden van het bestuur van VvE 
Complex Wijnhaeve: houder   van het camerasysteem, belast met het beheer van het 
camerasysteem en de zorg voor het technisch functioneren van het camerasysteem;  
4. Incident: een waargenomen strafbaar feit, ongeval of andere gebeurtenis dat vraagt om 
optreden. 
 
 
Artikel 3. Bediening van het camerasysteem 
 
1. Bevoegd tot het bedienen van het camerasysteem c.q. het bekijken van beelden zijn: 
- politiefunctionarissen voor de uitoefening van hun wettelijke taken; 
- rechter-commissaris voor opsporingsdoeleinden; 
- het ingehuurde bedrijf/de ingehuurde bedrijven dat onderhoud verzorgt aan het systeem 
(ter controle van de werking van de camera’s); 
- bestuurleden van VvE Complex Wijnhaeve (altijd met een minimum van 2 tegelijk). 



 
2. Onder het bedienen van de apparatuur wordt ook begrepen het terugkijken van digitale 
opnamen en het vastleggen van beeldinformatie op CD-ROM of een andere wijze van 
datatransport (voor overdracht aan politie of officieren van justitie); 
3. Politiefunctionarissen en officieren van justitie die beroepshalve beelden live uitkijken en/of 
het camerasysteem bedienen legitimeren zich vooraf ten overstaan van het bestuur van VvE 
Complex Wijnhaeve. 
 
 
Artikel 4. Verslaglegging en rapportage 
 
1. Van het gebruik van het camerasysteem wordt een logboek bijgehouden. 
2. Het logboek is vertrouwelijk. 
3. In het logboek wordt vermeld: naam van het dienstdoende lid van VvE Complex 
Wijnhaeve, datum, tijd en bijzonderheden, zoals: storingen, incidenten, meldingen, vordering 
van beeldinformatie etc. 
4. Buiten gebruik wordt het logboek opgeborgen in een afgesloten kast. 
5. Afhankelijk van het incident zal er aan betrokkenen en of /leden van de VvE  
respectievelijk politie of andere instantie worden gerapporteerd. 
 
 
Artikel 5. Integriteit, privacy en rechten van de geregistreerde 
 
1. De persoonsregistratie wordt uitsluitend gebruikt voor de doelstellingen van het 
cameratoezicht. 
2. Het cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt door middel van bordjes en/of stickers bij de 
toegangsdeuren van het gehele wooncomplex. 
3. De beeldinformatie wordt maximaal 1 kalendermaand bewaard waarna de informatie 
wordt gewist door het systeem. 
4. Onbevoegden hebben geen toegang tot het camerasysteem. 
5. Het camerasysteem is elektronisch beveiligd tegen onbevoegd gebruik. 
6. De onder 3.1 genoemde functionarissen gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis 
die zij tot zich krijgen met het cameratoezicht, in het bijzonder met betrekking tot de privacy 
van derden. 
7. Het bestuur van de VvE en de medewerkers van het bedrijf/de ingehuurde bedrijven 
dat/die onderhoud verzorgt/verzorgen aan het systeem, hebben een verklaring van 
geheimhouding getekend. 
 
 
Artikel 6. Uitgifte van beeldinformatie 
 
1. Beeldinformatie wordt verstrekt op vordering van de politie of de rechter-commissaris. 
2. De beeldinformatie wordt op een beveiligde CD-ROM of andere beveiligde digitale wijze 
verstrekt. 
3. De CD-ROM waarop beeldinformatie wordt opgeslagen wordt gemerkt en geregistreerd 
door het bestuur van VvE Complex Wijnhaeve. 
4. De politiefunctionaris en/of de officier van justitie tekent voor ontvangst en voor het 
zorgvuldig en integer gebruik van de beeldinformatie. 
5. Bij afwezigheid van het bestuur van VvE Complex Wijnhaeve maakt de politiefunctionaris 
of de officier van justitie een proces-verbaal van vordering van beeldinformatie en stuurt een 
afschrift daarvan naar het bestuur van VvE Complex Wijnhaeve. 
 



 
Artikel 7. Inzagerecht beeldinformatie van derden 
 
1. Gelet op de bescherming van de privacy gelden restricties voor het inzagerecht van 
derden. 
2. Het recht op inzage kan worden verleend als een zwaarwegend belang is aangetoond. 
3. Een verzoek tot inzage van een advocaat, in het kader een strafproces ter verdediging van 
een verdachte cliënt, wordt gedaan door tussenkomst van de officier van justitie. 
4. Niet-justitiële verzoeken tot inzage worden gericht aan het bestuur van de VvE Complex 
Wijnhaeve. 
5. De verzoeker dient zich, ter vaststelling van zijn identiteit, in persoon te vervoegen bij het 
bestuur van VvE Complex Wijnhaeve. 
6. Het bestuur van VvE Complex Wijnhaeve beslist na weging van de belangen binnen twee 
werkdagen op de aanvraag. 
7. Personen die inzage in beeldinformatie krijgen tekenen een verklaring van geheimhouding. 
 



 
 
Verklaring van Geheimhouding 
 
Rotterdam, ……………………(Datum) 
 
 
Ondergetekende, …………………………………., verklaart hiermede dat hij/zij, voor zover hij/ 
zij zal worden betrokken bij, of kennis zal krijgen van, vertrouwelijke informatie bij de 
uitvoering van werkzaamheden (met name inzage in beeldinformatie n.a.v. het 
cameratoezicht) voor Wooncomplex Wijnhaeve, zich verplicht om tegenover derden, zowel 
tijdens als ook na beëindiging van zijn/haar werkzaamheden, strikte geheimhouding te 
betrachten omtrent alle informatie en gegevens, die hem/ haar ter kennis zullen komen. 
 
 
In tweevoud opgemaakt en ondertekend te Rotterdam, ……………..(datum) 
 
 
Handtekening en naam: 
 
 
 
 
………………………………………………… 
 
Gezien en akkoord, namens het bestuur van de VvE Complex Wijnhaeve: 
 
 
 
 
 
………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Logboekformulier 

“Onderhoud en/of Storingen” 
 

Naam (leden bestuur VvE) …………………………………………………… 
Datum …………………………………………………………………………………… 
Tijd ………………………………………………………………………………………… 
Complexdeel………………………………………………………………………… 
 
Omschrijving onderhoud en/of storing 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Mededelingen 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Overig 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 



 
Logboekformulier 

“Incidenten” 
 

Naam (leden bestuur VvE) ……………………………………………………… 
Datum ……………………………………………………………………………………… 
Tijd …………………………………………………………………………………………… 
Complexdeel……………………………………………………………………………. 
Cameranummer(s) ………………………………………………………………… 
 
Omschrijving incident(en) 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Betrokken personen 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Aangifte politie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Inzage beeldinformatie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vordering beeldinformatie *Ja / Nee *doorstrepen wat niet van toepassing 
 
Overige mededelingen 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 


