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PROTOCOL CAMERATOEZICHT 

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp 

 

 

 

 

 

Roeivereniging Cornelis Tromp (Tromp) is gelegen aan de 
Vreelandseweg 56, postcode 1216 CH te Hilversum. 

In deze omgeving zijn een watersportbedrijf en een watersportclub 
gevestigd. Naast de toegangsweg naar genoemde organisaties 
bevinden zich een vestiging van McDonald's en restaurant Lakes Bar 
and Kitchen. 

Deze verenigingen en bedrijven zorgen voor een grote stroom mensen 
in genoemde omgeving.  

Roeivereniging Cornelis Tromp is verantwoordelijk voor de veiligheid en 
de beveiliging van haar eigen verenigingscomplex, haar leden en 
andere bezoekers. 

Gelet op recente diefstallen op het terrein van de vereniging overweegt 
het bestuur over te gaan tot het aanschaffen van beveiligingscamera’s 
op het verenigingsterrein met het doel eigendommen van Tromp en 
haar leden te beschermen. 

In dit protocol zijn afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik 
van camera's, het bekijken van beelden en de opslag van het 
beeldmateriaal.  
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Artikel 1 

Doel van het cameratoezicht.  

Het doel van het cameratoezicht is het beschermen van eigendommen 
van Tromp en haar leden. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
officiële richtlijnen en aanbevelingen van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

Het cameratoezicht maakt onderdeel uit van een pakket aan 
beveiligingsmaatregelen zoals: voorlichting, lockers voor het opbergen 
van waardevolle spullen en toegangscontrole.  

 

Artikel 2  

Taken en verantwoordelijkheden. 

 • Het aanschaffen en plaatsen van camera’s, het toezicht en de naleving 
van het protocol geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur 
van Tromp en wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de algemene 
ledenvergadering (ALV). 

• Voor het beheer van de camera’s en de vastgelegde beelden worden 
twee leden, te weten een lid van het bestuur van Tromp en een lid van 
de veiligheidscommissie benoemd. 

• In geval van een incident stellen genoemde leden uiterlijk binnen vijf 
dagen op verzoek van het bestuur van Tromp de beelden veilig. 

• Beelden worden niet aan derden getoond, anders dan aan 
overheidsinstanties, indien de wet dit eist of er andere zwaarwegende 
belangen zijn.  

• Bestuursleden en leden van de veiligheidscommissie zullen een 
geheimhoudingsverklaring afgeven. 
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Artikel 3  

Privacy van leden en bezoekers.  

• Het cameratoezicht is verenigbaar met het doel om de eigendommen 
van Tromp en haar leden te beveiligen.  

• Cameratoezicht is een redelijke volgende stap in de beveiliging 
waarbij de privacy gerespecteerd wordt. 

• Het gebruik van cameratoezicht wordt aangekondigd door o.a. 
stickers op de ramen, borden en informatie aan de leden. 

Artikel 4  

Inzage in opgenomen materiaal.  

• Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze 
reden worden er beperkingen gesteld aan het inzien van beelden. 

• Bij incidenten kan het bestuur inzage vragen in het beeldmateriaal. 
Deze inzage kan uitsluitend plaatsvinden na toestemming van de 
veiligheidscommissie. De feitelijke inzage vindt plaats in aanwezigheid 
van een lid van het bestuur en twee leden van de veiligheidscommissie. 

 • Indien een lid van Tromp een gerechtvaardigd belang heeft, kan 
hij/zij aan het bestuur verzoeken beelden in te mogen zien. Het bestuur 
besluit daarover i.o.m. de veiligheidscommissie. Hij of zij heeft slechts 
het recht beelden in te zien waarop hij of zij zichtbaar is. Bij aanvraag 
dient de betrokkene aan te geven wanneer de beelden zijn gemaakt en 
wel door dag en tijdstip te benoemen. 

 • Beeldmateriaal wordt pas ter inzage gegeven na een 
belangenafweging door het bestuur van Tromp. Het belang van inzage 
dient te worden afgewogen tegen overige belangen, waaronder 
bijvoorbeeld het belang van derden die op het beeldmateriaal 
voorkomen. 

• Het bestuur van Cornelis Tromp beslist binnen vijf werkdagen op een 
verzoek tot inzage van beeldmateriaal.  
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Artikel 5 

Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden.  

• Op verzoek van de politie of de officier van justitie worden beelden 
door het bestuur overgedragen aan justitie. De beelden mogen zonder 
toestemming van het bestuur van Tromp niet openbaar gemaakt 
worden, tenzij de wet of de openbare orde openbaarmaking vereist. 

• De persoon die de beelden in ontvangst neemt dient zich van tevoren 
te legitimeren.  

• De persoon dient te tekenen voor ontvangst en gebruik van het 
beeldmateriaal conform de voorwaarden van het bestuur van Tromp. 

Artikel 6 

Het camerasysteem en de beveiliging. 

 • Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten 
systeem. Er wordt gebruik gemaakt van zichtbare camera's die opnamen 
maken van het complex. Er worden geen opnames gemaakt in de 
kleedkamers en toiletten. Opnames vinden alleen plaats wanneer door 
het systeem bewegingen worden waargenomen.  

• De recorder is afgesloten voor derden. Alleen een lid van het bestuur 
van Tromp en een lid van de veiligheidscommissie, gezamenlijk, en de 
leverancier van de apparatuur hebben toegang tot de recorder.  

• De leverancier van het camerasysteem is onafhankelijk van Tromp en is 
contractueel gehouden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot 
privacy. 

• De opnames worden 14 werkdagen, conform de regels van de AVG, 
bewaard. 

• Is er een incident waarvan het bestuur van Tromp het van belang acht 
dat de beelden worden veiliggesteld, dan mogen de beelden bewaard 
worden tot dit is afgehandeld. 
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 • Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van een onderzoek, 
waarvan aangifte is gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na 
overleg met de politie. 

Artikel 7 

Informatieverstrekking. 

• Dit protocol zal via de website van Cornelis Tromp worden 
gepubliceerd.  

• Bij aanpassingen in het protocol zullen de leden hiervan op de hoogte 
worden gesteld tijdens een ALV en na goedkeuring volgt er een 
publicatie op de website van Cornelis Tromp.  

• Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van 
verzoeken om inzage dienen te worden ingediend bij het bestuur van 
Cornelis Tromp. 

 

Hilversum, 9 april 2018 


