
Protocol Camerabeveiliging - Stichting “de Driewerf” 
In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste 
camera’s, het bekijken van beelden en de opslag van beeldmateriaal. 
 
Versie: januari 2020 
 
Definities: 

- Stichting, Stichting “de Driewerf” 
- Huurders, alle huurders van de Stichting 
- Stichtingsbestuur, het bestuur van de Stichting 
- Pandbeheerder, beheerder in dienst namens of via “Stichting de Driewerf” 

 
Met het plaatsen van camera’s behartigt en beschermt de Stichting de belangen en 
eigendommen van de Stichting en de huurders van de Driewerf en kan het Stichtingsbestuur 
namens de Stichting zo nodig onderbouwd aangifte doen van beveiligingsincidenten. De 
Stichting is hiertoe op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bevoegd.  
 
Dit protocol is goedgekeurd door het Stichtingsbestuur in een bestuursvergadering op 14 januari 
2020 en treedt in effect op 3 maart 2020. 
 
Afspraken 
De afspraken met betrekking tot het gebruik van camera’s zijn de volgende: 
 
Het doel van cameratoezicht: 

- Bewaking in verband met toegang en schade door vandalisme en diefstal; 
- 24 uur toezicht; 
- Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest; 
- Bevorderen van het gevoel van veiligheid; 
- Preventie van onwenselijk gedrag; 
- Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten (mogelijkheid om onderbouwd aangifte 

te kunnen doen van beveiligingsincidenten); 
- Ter beveiliging van de eigendommen van huurders, de Stichting en andermans 

eigendommen. 
 
Gerechtvaardigd belang 
De bescherming van eigendom vormt de uitoefening van een fundamenteel recht zoals 
opgenomen in artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de  
Europese Unie en artikel 1 van het eerste protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens en is als zodanig een gerechtvaardigd belang. Daarmee is het belang dat  
de Stichting heeft bij het cameratoezicht daadwerkelijk aanwezig en niet speculatief. 
Het gefilmd worden bij het betreden van de accommodatie van de Stichting is niet onevenredig 
in verhouding tot het met het cameratoezicht te dienen doel. Het doel waarvoor de 
persoonsgegevens worden verwerkt kan niet op een minder nadelige wijze worden 



verwerkelijkt. Het Stichtingsbestuur heeft de belangen van de Stichting afgewogen tegen de 
belangen van de bezoekers en geconcludeerd dat het (privacy-)belang van de bezoekers niet 
prevaleert boven het belang van de Stichting. 
 
Informatie 

- Bij de toegangen tot het terrein is kenbaar gemaakt dat er op de Driewerf gebruik 
gemaakt wordt van cameratoezicht.  

- Dit protocol volgt het document: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht van de Autoriteit 
Persoonsgegevens en is conform de AVG opgesteld. 

 
Zichtbaarheid camera’s: 

- De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen 
camera’s. In een bijlage bij dit Protocol is een overzicht opgenomen van de 
accommodatie en de cameraposities. 

- In bijzondere gevallen, bij vermoeden van onrechtmatig handelen, kan tijdelijk een 
verborgen camera worden geplaatst. 

 
Bewaartermijn beelden: 

- De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard. 
- Indien er in de periode geen incidenten hebben plaatsgevonden of zijn gemeld bij het 

Stichtingsbestuur of de pandbeheerder, worden de beelden verwijderd. 
- Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is 

afgehandeld bewaard, echter niet langer dan vier weken. 
- Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek, waarvan aangifte is 

gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke 
termijn van vier weken is dan niet van toepassing. 

 
Protocol: 

- Incidenten die het bewaren van beelden noodzakelijk maken, worden geregistreerd en 
door de besturen van de verenigingen, andere huurders of pandbeheerder gemeld aan 
het Stichtingsbestuur. Als beelden van een incident worden bekeken, wordt daarvan 
melding gemaakt aan het Stichtingsbestuur 

 
Bekijken van beelden: 

- Toestemming voor het bekijken van opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven 
worden door ten minste drie leden van het Stichtingsbestuur 

- Opgeslagen camerabeelden kunnen uitsluitend in opdracht van en in het bijzijn van een 
Stichtingsbestuurder worden bekeken 

- Actuele camerabeelden mogen alleen met toestemming van het Stichtingsbestuur 
bekeken worden. 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/cameratoezicht


- Ter beoordeling aan het Stichtingsbestuurder en in aanwezigheid van het 
Stichtingsbestuur kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden en/of 
huurders. 

- In gevallen die in verband met de ernst van een voorval geen uitstel kunnen lijden 
kunnen huurders voor de camera’s die een plek bestrijken waar met name 
leden/bezoekers van de desbetreffende huurder toegang hebben de beelden direct 
bekijken, Het Stichtingsbestuur zal hierover te allen tijde worden geïnformeerd.  

 
Belanghebbenden zijn slachtoffers in de zin van een vorm van agressie of 
geweld: 

- fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen; 
- psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, 

achtervolgen; 
- seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten; 
- vernieling en / of diefstal van eigendommen. 

 
Beheer systeem: 

- De pandbeheerder heeft het beheer van het camerasysteem als taak 
- Het onderhoud, eventuele aanpassingen en verzoeken lopen in principe via de 

pandbeheerder 
- Indien de pandbeheerder niet beschikbaar is voor onderhoud, kan het Stichtingsbestuur 

besluiten tijdelijk een ander persoon verantwoordelijk te maken voor het beheer en 
onderhoud 

- Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de politie noodzakelijk 
maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. 

 
Overige bepalingen: 

- In situaties waarin dit protocol niet voorziet, beslist het Stichtingsbestuur 
- Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, worden de 

huurders hiervan op de hoogte gesteld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



BIJLAGE: Plattegrond en cameraposities 
 

 
Rode stippen geven de posities van de camera’s aan. Raadpleging van het systeem kan via de 
meterkast 


