
Protocol camerabewaking SV Flobert 

  

Inleiding: 

Dit protocol geeft een beschrijving van de praktische uitvoering van de camerabewaking op het 

terrein en in de gebouwen aan de Max Havelaarweg 51 – 3193 VA  Hoogvliet, toebehorend aan de 

erkende Schietvereniging Flobert. 

Het protocol is opgesteld om de privacy van de bezoekers van het genoemde perceel te waarborgen. 

Wetgeving en verantwoordelijken: 

De opslag en het uitlezen van beeldopnamen is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens 

en de Gemeentewet. 

De bewakingscamera’s bij SV Flobert zijn geplaatst ten behoeve van de bescherming van personen, 

gebouwen, eigendommen en goederen. Met de camerabewaking kan bij incidenten een veroorzaker 

van problemen mogelijk worden getraceerd. 

In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen bij SV Flobert is de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens van toepassing. Het gaat hier om een Privacywet. Bevoegd gezag ligt bij het 

College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). 

Er is geen sprake van cameratoezicht met betrekking tot de handhaving van de openbare orde (zoals 

in vele binnensteden en uitgaansgebieden het geval is). Dat wil zeggen dat de Gemeentewet niet van 

toepassing is. De Gemeente is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde beelden. Het Bestuur van 

de Schietvereniging Flobert is verantwoordelijk. 

Het systeem : 

Dit bestaat uit diverse camera’s verspreid over verschillende locaties in het verenigingsgebouw. De 

opgenomen beelden worden vastgelegd. Deze worden automatisch overspoeld na enkele weken. Er 

zal nooit meer beeldopslag plaatsvinden dan 28 dagen. 

Wie kijkt de beelden uit? : 

De opgenomen beelden worden uitsluitend uitgelezen als daar een directe aanleiding voor is. Het 

uitlezen geschiedt door een lid minimaal 2 bestuursleden. 

Inzage beeld materiaal en verstrekken ervan aan derden. : 

Beeldmateriaal kan privacygevoelige informatie bevatten. Om deze reden zijn er beperkingen 

opgesteld voor het inzien van beelden. 

Alleen het bestuur kan besluiten tot het inzien van camerabeelden.  

Het is niet de intentie van SV Flobert om dit daadwerkelijk te doen. In principe vindt dit alleen plaats 

als er een calamiteit  (d.w.z.  schiet incident, geweld, inbraak, vernieling, vermissing en/of diefstal 

van geld of goederen etc.) heeft plaatsgevonden. 

Indien leden, vrijwilligers, ouders en/of bezoekers gerichte aanleiding hebben om camerabeelden te 

laten raadplegen dan kunnen zij hiervoor  een verzoek indienen bij het bestuur van SV Flobert  of de 

vertrouwenscontactpersoon.  



Bij het indienen van een aanvraag dient de betrokkene aan te geven waar, op welk tijdstip en in 

welke tijdsbestek de beelden zijn gemaakt.  

Het bestuur van SV Flobert beslist binnen 7 dagen op een verzoek tot raadpleging van 

beeldmateriaal.  

Beeldmateriaal mag alleen door het hiervoor aangewezen bestuurslid of zijn vervanger, worden 

bekeken.  

Beeldmateriaal zal niet er inzage aan betrokkenen worden gegeven.  

Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan derden: 

Alleen op verzoek van de politie of officier van justitie worden beelden overgedragen aan de politie. 

Het bestuur zal een verzoek van de politie om ter beschikking stelling van beeldmateriaal voor advies 

voorleggen aan de vertrouwenscontactpersoon.  

 

De persoon die namens de politie de beelden in ontvangst neemt dient zich van te voren te 

legitimeren. Deze persoon dient te tekenen voor ontvangst en integer gebruik van het 

beeldmateriaal. 


