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PROTOCOL CAMERATOEZICHT 
Inleiding: 
Tijdens de ALV van 21 juni 2022 heeft een meerderheid van de aanwezige leden 
ingestemd met het voorstel om over te gaan op cameratoezicht van de Haven van 
WSV Burghsluis. Hiervoor is een protocol samengesteld om de leden van de 
WSV Burgsluis te informeren hoe het camerasysteem wordt toegepast en wanneer 
deze wordt gebruikt. 
 
Beweegredenen plaatsing cameratoezicht: 
Het Bestuur van de vereniging heeft als belangrijke doelstelling het beschermen van 
persoonlijke eigendommen- en het vergroten van de veiligheid van de leden. 
Door het toepassen van verschillende beveiligingsmaatregelen hopen wij dit te 
realiseren. Het cameratoezicht is hier een onderdeel van en zal worden gebruikt voor 
onder andere de volgende redenen: 
 

- Het beschermen van eigendommen en algemeen goed 
- Het zo goed als mogelijk beperken van overlast, vandalisme en vernielingen 
- Het voorkomen/minimaliseren van het illegaal storten van vuil 
- Het voorkomen/minimaliseren van criminaliteit 
- Het ondersteunen van strafrechtelijke en private procedures 

 

Privacy en wetgeving: 
Het camerasysteem is 24/7 operationeel en neemt camerabeelden op, op basis van 
beweging. De cameraopstelling is uitgevoerd op basis van een zo volledig mogelijke 
dekking van het ons ter beschikking gestelde haventerrein, inclusief de haveningang 
(waterzijde) en de parkeerplaats van de WSV Burghsluis. 
Beelden van buiten het genoemd terrein zijn onvermijdelijke bijvangst. 
De camerabeelden worden bewaard op een centrale plek die alleen toegankelijk is 
voor de daartoe aangewezen personen. Het Bestuur zal zeer zorgvuldig 
overeenkomstig de hierna geformuleerde procedure met deze camerabeelden 
omgaan. Alleen tijdens naleving van strikte regels kunnen en mogen deze 
camerabeelden worden bekeken. 
De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) beschermt de privacy van 
de leden door het stellen van eisen aan de opgeslagen beelden. 
Er is softwarematig een vastgesteld maximum van 28 dagen ingesteld dat de 
camerabeelden mogen worden bewaard. Indien er zich een incident heeft afgespeeld 
mag de Vereniging dit specifieke incident bewaren totdat het is afgehandeld. Via de 
website van de WSV Burghsluis wordt dit protocol ter beschikking gesteld aan alle 
leden. 
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Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd middels borden bij de 
verschillende haventoegangen. 

Procedures: 
De camerabeelden kunnen alleen in de volgende gevallen worden bekeken en 
veiliggesteld: 
 
- Bij het constateren van misdrijven of poging daartoe (bijv. diefstal) en overtredingen 
(bijv. vernielingen)  
- Bij overtreding van het huishoudelijk reglement 
 
Bevoegd tot het bedienen van de camerabeelden zijn de Bestuursleden en de 
Havenmeesters van de WSV Burghsluis en RRB de technische installateur van het 
camerasysteem. Echter zijn alleen de in functie zijnde Bestuursleden- en de 
Havenmeesters van de WSV Burghsluis gemachtigd de camerabeelden te bekijken. 
Wel kan de technische installateur ondersteuning leveren aan de WSV Burghsluis 
voor het bekijken daarvan. Bovenstaande volgens het vier ogen principe. 
Iedereen die is gefilmd en op beeld staat heeft het recht om deze camerabeelden in 
te zien. Het camerasysteem (dataopslag) staat in een afgesloten ruimte van de 
WSV Burghsluis. 
De camerabeelden kunnen alleen worden ingezien door de Bestuursleden en 
Havenmeesters door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord. 
Hiermee kan worden voorkomen dat derden partijen de beelden ook zouden kunnen 
inzien. Leden kunnen de beelden opvragen via een gemotiveerd verzoek aan het 
Bestuur, waarbij de eventueel gemaakte kosten voor het lid zijn. 
In de software van het camerasysteem is een Datalogger ingebouwd die aangeeft 
welke personen op welk tijdstip de camerabeelden hebben ingezien. 
De Coördinator Zelfwerkzaamheid is aangesteld als systeembeheerder van het 
camerasysteem en beheert en bewaakt de autorisaties. 
Gegevens vestrekking naar aanleiding van een strafbaar feit kunnen aan de politie 
worden overgedragen d.m.v. een door de politie verstrekte USB datastick of andere 
informatiedrager. 
 
Indienen van klachten: 
Indien er een klacht bestaat over het camerasysteem of het beheer daarvan, dan kan 
deze worden ingediend bij het Bestuur van de WSV Burghsluis. 
Wanneer in overleg met het Bestuur en indiener van de klacht geen oplossing voor 
beide partijen kan worden gevonden, kan de klacht ter bemiddeling bij de 
Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens worden ingediend. 
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