Protocol camera toezicht
23-5-2018

1 Doelstelling
Woongoed Zeist kiest ervoor om in bepaalde complexen beveiligingscamera’s op te hangen.
Dit ter bevordering van:


Het voorkomen en minimaliseren van criminele activiteiten



Het voorkomen en minimaliseren van overlast



Het voorkomen en minimaliseren van vernieling en vandalisme



Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures



Het verhogen van het algemene leefbaarheidsgevoel van de betrokken bewoners.
Bijkomende doelstelling:
Het in stand houden van het goede imago van de woonsituatie binnen de betrokken
flatgebouwen.
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2 Wettelijke toezicht
2.1 Algemene Verordening Gegevensbescherming
Binnen de AVG is t.a.v. het cameratoezicht het volgende geregeld:


Er moet een gerechtvaardigd belang zijn voor cameratoezicht.
Beveiliging van de eigendommen van WGZ is een gerechtvaardigd belang.



Er moet een privacy toets worden uitgevoerd waarbij de corporatie de belangen van de
bewoners en bezoekers afweegt tegen het eigen belang;
WGZ bespreekt het plaatsen van een camerasysteem altijd met de bewonerscommissie, als
deze er niet is met het HuurdersPlatform Seyst, en neemt het ontvangen advies mee in haar
overwegingen.



De corporatie moet ervoor zorgen dat iedereen weet dat er cameratoezicht is.
WGZ doet dit door bordjes “cameratoezicht” op te hangen en, indien gewenst, alle huurders te
informeren wanneer in een complex camera’s worden opgehangen.



Een camera mag geen woning filmen.
WGZ filmt alleen de algemene ruimten binnen een complex zoals de lift en de berging. De
camera buiten is gericht op ons bezit en dan met name de in- en uitgangen.



Een burger die in beeld is gebracht heeft het recht van inzage en correctie van de
camerabeelden.



De camerabeelden mogen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. De wettelijke richtlijn
is maximaal vier weken. Heeft er een incident plaatsgevonden dan mag de corporatie de
beelden bewaren tot het incident is afgehandeld.
WGZ houdt zich aan deze richtlijn.

2.2 Verstrekken van beelden aan derden
De politie kan Woongoed Zeist verzoeken om een kopie van specifieke camerabeelden te leveren.
De camerabeelden worden door de politie gevorderd bij schriftelijk bevel tot uitlevering ex artikel
96a van het Wetboek van Strafvordering.
Aan derden die recht hebben op inzage van beeldmateriaal, worden deze beelden uitsluitend
verstrekt op verzoek van de Officier van Justitie.
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2.3 Cameratoezicht en overdracht camerabeelden


Alle camerabeelden worden op een harddiskrecorder opgeslagen.



Opgeslagen camerabeelden, die niet nodig zijn als bewijsmateriaal, worden na 14 dagen tot 28
dagen automatisch gewist.



Van de handelingen genoemd onder 2.2 wordt een registratie bijgehouden. In het betreffende
register wordt vermeld:



-

datum en tijd van de opname

-

locatie waar de opnames zijn gemaakt

-

naam van behandelend medewerker van Woongoed Zeist

-

aan wie de opnames zijn verstrekt

Alle systeemfouten en mankementen worden zo snel mogelijk door de medewerker voor
reparatie gemeld. Van deze meldingen wordt door de medewerker een register
bijgehouden, waarin wordt vermeld:
-

datum en tijd van melding storing aan installateur

-

datum en tijd van afhandeling storing

-

soort storing

-

personele aangelegenheden

Een medewerker van Woongoed Zeist kan worden gevraagd ter rechtszitting te verschijnen en
een getuigenis af te leggen.
Gelet op het doel van het camerasysteem zijn de camera's zodanig geplaatst dat identificatie
c.q. herkenning van een dader van een incident kan plaatsvinden.
Woongoed Zeist doet aangifte bij de politie van incidenten die vallen onder de doelstelling van
het cameratoezicht Woongoed Zeist.


Het protocol camera toezicht staat op de website van Woongoed Zeist.
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