
CAMERA STATEMENT OOST FLEVOLAND WOONDIENSTEN 

INLEIDING 

Oost Flevoland Woondiensten (hierna OFW) maakt gebruik van cameratoezicht ter bescherming 

van huurders, medewerkers, bezoekers en hun eigendommen. Bij de inzet van cameratoezicht 

wordt een zorgvuldige afweging gemaakt tussen de noodzaak van beveiliging en de privacy van 

de personen die gefilmd worden. In deze verklaring leest u de uitgangspunten en regels voor de 

inzet van camera’s door OFW. Daarnaast leest u over uw privacy rechten en op welke wijze u hier 

gebruik van kunt maken.  

UITGANGSPUNTEN CAMERATOEZICHT 

1. Camera’s worden alleen ingezet voor de bescherming van de veiligheid van medewerkers 

en/of huurders en bezoekers, bestrijding van diefstal, vandalisme en/of overlast. 

2. OFW heeft hiermee een gerechtvaardigd belang om de camera’s in te mogen zetten voor 

beveiligingsdoeleinden. Bij de inzet van de cameratoezicht wegen wij altijd af of het 

cameratoezicht noodzakelijk en proportioneel is.  

3. Toetsing hiervan, en van de juiste genomen maatregelen om privacy risico’s weg te 

nemen, gebeurt middels het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment.  

4. Cameratoezicht wordt in ieder geval niet ingezet op de volgende locaties: 

a. Toiletten en andere plekken waar men een hoge mate van privacy mag 

verwachten; 

b. Gericht op een vaste werkplek, tenzij dit onvermijdelijk en noodzakelijk is; 

c. Gericht op eigen voordeuren of woningen. 

5. De openbare weg wordt alleen in beeld gebracht voor zover dit onvermijdelijk is.  

6. De camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard, of zo lang als nodig is voor de 

afhandeling van een incident.  

7. Indien van toepassing, wordt voor de inzet van een camera vooraf toestemming gevraagd 

van de VVE of OR. 

8. De inzet van cameratoezicht wordt kenbaar gemaakt doormiddel van duidelijk geplaatste 

bordjes of stickers, waarop naar deze verklaring verwezen wordt. 

9. OFW maakt geen gebruik van heimelijke cameraregistratie (verborgen camera’s), tenzij 

sprake is van een concrete en redelijke verdenking van diefstal of fraude.  

10. OFW maakt geen gebruik van camera’s met geavanceerde privacy-beperkende 

mogelijkheden, zoals gezichtsherkenning. 

11. De opslag van de camerabeelden en het uitkijken hiervan gebeurt middels passende 

organisatorische, bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. 

12. Per camera is vastgelegd welke medewerkers (of beveiligingsorganisatie) toegang hebben 

tot de beelden. Medewerkers krijgen alleen toegang tot beelden voor zover dit 

noodzakelijk is voor de afhandeling van een incident.  

13. Camerabeelden worden alleen met een andere organisatie gedeeld voor zover OFW daar 

een zwaarwegend belang bij heeft of in geval van een wettelijke plicht of op bevel van de 

politie.  



14. U heeft recht op inzage in de beelden waarop u te zien bent, voor zover daarmee de 

privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt.  

15. U kunt een verzoek tot inzage of verwijdering van de beelden indienen, of verzoeken om 

wegens specifieke persoonlijke omstandigheden het cameratoezicht of gebruik van de 

beelden te staken. Wij besluiten binnen 4 weken dat het verzoek ingewilligd kan worden 

of waarom dit niet mogelijk is. Contactgegevens: privacy@ofw.nl of Oost Flevoland 

Woondiensten, postbus 89, 8250 AB Dronten. Zie ook het privacy statement op de 

website. 

16. Bent u het niet eens met hoe OFW met uw persoonsgegevens omgaat? En komt u er 

samen met OFW niet uit? Dan kunt u een privacy klacht melden bij de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Informatie vindt u op de website of u belt 088 - 1805 250. 

 

mailto:woondiensten@ofw.nl
https://www.ofw.nl/fileadmin/user_upload/5_Over_OFW/7_Publicaties/4_Beleidsinformatie/Privacystatement_OFW.pdf
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

