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Reglement cameratoezicht en beheer videobeelden  
Stichting Swim & Smile 
 

 

Toelichting reglement: 

Dit reglement is algemeen geldend voor alle inpandige sportaccommodaties 

inclusief aanhorige buitenaccommodaties van Stichting Swim & Smile. 

Hierbinnen wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds ruimtes die vrij 

toegankelijk zijn voor het publiek, onder andere: 

• De entree 

• Garderobes 

• Verbindingsgangen 

• De feitelijke sportruimten 

• Het horecagedeelte 

• Eventueel aanwezige publieke tribunes 

• Aanhorige buitenaccommodatie 

En anderzijds de personeels- en technische ruimten binnen de sportaccommodaties die niet vrij toegankelijk 

zijn voor het publiek.  

 

1. Doel van het cameratoezicht 

Verwerking van persoonsgegevens geschiedt slechts voor: 

a. Bescherming van de veiligheid en gezondheid van een of meer natuurlijke personen 

b. De beveiliging van de toegang tot gebouwen en terreinen 

c. De bewaking van zaken die zich in gebouwen of terreinen bevinden 

d. De controle op een productieproces 

e. Het vastleggen van incidenten 

 

2. Begripsbepaling 

a. Belanghebbende: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft 

b. Beheer: het zorgdragen voor de continuïteit van het camerasysteem en het toezien op de 

naleving en handhaving van dit reglement. 

c. Beheer: degene die belast is met het beheer van het camerasysteem en het toezien op de 

naleving en handhaving van dit reglement. 

d. Camerasysteem: het geheel van camera’s, monitoren, opnameapparatuur en alle daarbij 

benodigde infrastructuur en netwerkcomponenten.  

e. Cameratoezicht: met gebruikmaking van het camerasysteem toezicht houden en videobeelden 

vastleggen en bewaren. 

f. Functioneel beheer: het inregelen van autorisaties en parameters waardoor het camerasysteem 

de gewenste videobeelden via monitoren presenteert en opneemt.  

g. Functioneel beheerder: degene die belast is met het toekennen van autorisaties en parameters 

van het camerasysteem.  

h. Gebruiker: de met toezicht belaste medewerkers, de locatiemanager of zijn/haar vervanger, die 

live-beelden kunnen waarnemen.  

i. Incident: elk strafbaar feit dan wel elke situatie die mogelijk kan escaleren naar een strafbaar feit. 

j. Publieksruimten: al die ruimten in gemeentelijke sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor 

het publiek. Onder andere: de entree, garderobes, verbindingsgangen, de feitelijke sportruimten, 

het horecagedeelte, eventueel aanwezige publieke tribunes en de buitenaccommodatie.  

k. Technisch beheer: het zorgdragen voor het technische functioneren van het camerasysteem en 

het actueel houden van de systeemconfiguratie.  
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l. Technisch beheerder: degene, dan wel de gecontracteerde partij, die belast is met het technisch 

functioneel beheer van het camerasysteem.  

m. Verantwoordelijke: verantwoordelijke voor het gebruik en de inzet van het camerasysteem, in 

deze Stichting Swim & Smile. 

n. Overige ruimten: de personeels-en technische ruimten binnen de gemeentelijke 

sportaccommodaties exclusief de publieksruimten.  

o. Videobeelden: de door het camerasysteem verkregen en geregistreerde videobeelden, vallende 

onder het begrip persoonsgegeven in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

 

3. Taken en verantwoordelijkheden  

a. Cameratoezicht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van Stichting Swim & Smile. 

b. Namens de verantwoordelijke is de Voorzitter of zijn vervanger aangewezen als beheerder. 

c. Het technisch beheer wordt door Camera Systeem Expert gedaan.  

d. De bestuursleden van Stichting Swim & Smile zijn verantwoordelijk voor het functioneel beheer.  

e. De met toezicht belaste medewerkers zijn aangewezen als gebruikers. 

f. Elk (dreigend) incident of afwijking van de norm wordt door de gebruiker direct dan wel via 

rapportage gemeld aan de functioneel beheerder en/of beheerder. 

g. Alle apparatuur, opslagmedia en videbeelden, alsmede de rechten op de beelden zijn en blijven 

eigendom van Stichting Swim & Smile.  

 

4. Inrichting van het camerasysteem 

a. Alleen de volgende persoonsgegevens mogen worden verwerkt: 

i.  video-opnamen van de gebouwen en terreinen en zich daarop bevindende zaken, 

waarover de zorg van de verantwoordelijke zich uitstrekt.  

ii. gegevens met betrekking tot het tijdstip, de datum en de plaats waarop de video-

opnamen zijn gemaakt. 

b. Het camerasysteem registreert gedurende 24 uur per dag. 

c. Gedurende de tijd dat sportaccommodaties voor medewerkers en publiek geopend zijn, kunnen 

de live videobeelden die in de publieksruimten worden opgenomen bekeken worden door 

Stichting Swim & Smile. 

d. De beelden die in de overige ruimten zijn opgenomen mogen, vanwege de privacy van 

medewerkers, niet live worden bekeken. 

e. De centrale apparatuur van het camerasysteem is geplaats in een afsluitbaar compartiment, 

gesitueerd in een afsluitbare ruimte binnen de sportaccommodatie. De sportaccommodatie zelf is 

elektronisch beveiligd tegen inbraak.  

f. Het camerasysteem is elektronisch beveiligd tegen onbevoegd gebruik (ID-en password). De 

beheerder is bevoegd autorisatie te verlenen, waarna de autorisatie door de zorg van de 

technisch beheerder wordt uitgevoerd.  

 

5. Gebruik van het camerasysteem 

a. Bevoegd tot het bekijken van live beelden die worden opgenomen in de publiekruimten, zijn: 

i. Gebruiker 

ii. Technisch beheerder voor zover het technisch onderhoud dit noodzaakt 

iii. Functioneel beheerder 

iv. Beheerder 

b. Bevoegd tot het bedienen en terugzien van videobeelden, die zijn opgenomen in de 

publieksruimten en de overige ruimten, zijn: 

i. Beheerder 
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ii. Functioneel beheerder in opdracht van de beheerder. 

c. Bevoegden, genoemd bij 5b, kunnen zich bij het terugzien van videobeelden laten assisteren door 

technisch beheerder.  

d. Alle hiervoor genoemde geautoriseerde gaan hiermee, gelet op de aard van informatie integer, 

terughoudend en vertrouwelijk om.  

 

6. Bewaartermijn videobeelden 

a. Videobeelden worden voor de duur van 14 kalenderdagen opgeslagen 

b. De noodzaak voor deze termijn is de minimale termijn die nodig is om minimaal een werkdag in 

de gelegenheid te zijn een incident te constateren en videobeelden te bekijken en bij noodzaak te 

bewaren. 

c. De 14 kalenderdagen zijn als volgt gemotiveerd: weekend met voorafgaand of aansluitend twee 

feestdagen dan wel een feestdag en een zogenaamde brugdag. 

 

7. Verzoeken tot beschikbaar stellen videobeelden 

a. Videobeelden kunnen door beheerder of op verzoek. Dan wel op basis van een rechtelijk bevel 

beschikbaar worden gesteld aan: 

i. Politie of justitie 

ii. Betrokkene, die daartoe een gemotiveerd schriftelijk verzoek heeft ingediend bij de 

beheerder. Als de beheerder twijfelt of voornemens is negatief te beslissen, dan wordt 

de verantwoordelijke geraadpleegd, alvorens definitief te beslissen. 

iii. Anderen, in de volgende gevallen: 

1. ondubbelzinnige toestemming van betrokkene 

2. ter nakoming van een wettelijke verplichting die de gemeente is opgelegd: 

Gedurende de tijd dat het verzoek in behandeling is, worden door de zorg van 

de beheerder de gevraagde videobeelden veiliggesteld.  

b. Van de noodzaak, een zo correct mogelijk omschrijving, de gekopieerde tijdblok(ken) en de 

rechtmatigheid van het verzoek en de verzoeker wordt proces-verbaal opgemaakt.  

c. Afgifte van videobeelden gebeurt onder aantekening in het proces-verbaal van de naam/namen 

onder vermelding van aard en nummer van het/de legitimatiebewijs/legitimatiebewijzen. 

d. Aantekening in het proces-verbaal vindt plaats van alle personen die aanwezig waren ten tijde van 

het bekijken en/of opslaan van videobeelden. 

e. Afgifte van videbeelden vindt niet eerder plaats dan na dagtekening en ondertekening van een 

ontvangstbewijs door de onder 7c in het proces-verbaal genoemde persoon/personen en de 

onder 5b geautoriseerde namens Stichting Swim & Smile.  

 

8. Voor onderzoek opslaan van videobeelden 

a. Indien het voor bewijsvoering van welk aard dan ook noodzakelijk is dat videobeelden langer 

moeten worden bewaard dan de in dit reglement vastgestelde bewaartermijn, dan wordt dit 

gedaan onder verantwoordelijkheid van de beheerder.  

b. Toegang tot het camerasysteem om videobeelden te bekijken en op een opslagmedium op te 

slaan hebben alleen de onder artikel 5b genoemde geautoriseerde. Bij het bekijken van 

videobeelden mogen alleen personen aanwezig zijn die daarbij een direct belang hebben. 

c. De toegang tot het camerasysteem is beveiligd met een ID en password. 

d. Alleen de voor bewijsvoering noodzakelijke videbeelden worden naar een opslagmedium 

gekopieerd. 

e. In het proces-verbaal moet worden vermeld of en zo ja op welke wijze en na welke termijn de 

bewaarde videobeelden worden vernietigd.  
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f. De duur van de bewaartermijn is gekoppeld aan de duur van de afhandeling van het incident.  

g. De beheerder ziet toe dat vernietiging plaatsvindt zodra videobeelden voor het onderzoek niet 

meer relevant zijn. 

h. Videobeelden die op verzoek van politie of justitie aan hen beschikbaar worden gesteld, vallen 

voor de verdere afhandeling en eventuele vernietiging onder verantwoordelijkheid van politie of 

justitie. Van deze bijzonderheid wordt aantekening gemaakt in het proces-verbaal. 

 

9. Melden bijzonderheden  

a. Technische gebreken aan het camerasysteem en het overtreden van dit reglement worden direct 

gemeld bij de beheerder.  

 

10. Rechten en klachten geregistreerde 

a. Opgeslagen videobeelden worden alleen gebruikt voor de doelstelling van het cameratoezicht. 

b. Cameratoezicht wordt aan eenieder kenbaar gemaakt door pictogrammen bij alle voor het 

publiek toegankelijke ingangen van de gemeentelijke sportaccommodaties. 

c. Op de besluiten van de verantwoordelijke in het kader van dit reglement is de Algemene Wet 

Bestuursrecht van toepassing. 

 

11. Inwerkingtreding 

a. Dit reglement treedt in werking op 16 maart 2019. Na de inwerkingtreding vervallen automatisch 

alle eerdere reglementen en regelingen. Indien dit reglement strijdig is met andere reglementen 

en regelingen van de Stichting Swim & Smile, dan prevaleert dit reglement.  

 

12. Naam reglement 

a. Dit reglement is op 16 maart 2019 vastgesteld door het bestuur Stichting Swim & Smile.  

 

 

Stichting Swim & Smile   

 

Namens deze,  

 

 

Marcel Thijsse 

Voorzitter  

 


