
Protocol Cameratoezicht UTPV 

Algemeen 

UTPV is een drukbezochte vereniging waar het hele jaar door sportactiviteiten en soms ook 
andere clubactiviteiten plaatsvinden. Park en paviljoen zijn niet alleen toegankelijk voor 
UTPV-leden, maar tijdens de open toernooien ook voor deelnemers van buiten de club. 
Naast faciliteren van sport en sportactiviteiten voert UTPV het beheer over park en 
paviljoen. Naleving van de regels (zoals beschreven in het Reglement van Orde) is een van 
de beheertaken. Tijdens de ALV van 2019 is geconcludeerd dat cameratoezicht hierbij 
behulpzaam en daarom wenselijk is. 

De verwachting is dat er een preventieve werking uitgaat van cameratoezicht waardoor er 
een gevoel van rust en veiligheid bij de leden wordt gecreëerd. Daarnaast zijn  
camerabeelden in geval van incidenten behulpzaam bij het verschaffen van duidelijkheid 
over de toedracht en bij een vlotte en goede afwikkeling ervan. 

Artikel 1: Doel van het cameratoezicht 

Concreet wordt het camerabewakingssysteem ingezet voor:  

– Het verhogen van het algemene leefbaarheids- en veiligheidsgevoel van leden en gasten; 

– Het beschermen van eigendommen; 

– Het voorkomen/minimaliseren van overlast; 

– Het voorkomen/minimaliseren van vernieling en vandalisme; 

– Het voorkomen/minimaliseren van criminele activiteiten; 

– Het ondersteunen van private- en strafrechtelijke procedures. 
 

Artikel 2: Privacy 

De camera’s werken 24 uur per dag en worden geactiveerd door bewegingen in de 
algemene ruimten van het complex en de toegangsdeuren naar het complex. Doordat de 
beelden digitaal worden vastgelegd, is er sprake van persoonsregistratie zoals bedoeld in de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Het bestuur van UTPV heeft bij het College 
Bescherming Persoonsgegevens (CBP) melding gemaakt van verwerking van 
persoonsgegevens middels digitale beeldopnamen. 

Het bestuur van UTPV wil de privacy van leden en gasten beschermen en zal op integere 
wijze met camerabeelden omgaan. Opgenomen beelden zullen op geen enkele wijze door 
UTPV openbaar worden gemaakt en worden enkel en alleen gebruikt in het geval van 
incidenten zoals hierboven beschreven.  



Leden en gasten worden bij binnenkomst over het camerabewakingssysteem geïnformeerd 
via stickers met het cameralogo op alle algemene toegangsdeuren. Via de website van UTPV 
kan iedereen kennis nemen van het protocol. 

Artikel 3: het Camerasysteem en beveiliging 

Het cameratoezicht vindt plaats door middel van een gesloten systeem. Er wordt gebruik 
gemaakt van zichtbare camera's die opnamen maken van het park en binnen het paviljoen. 
Er worden geen opnames gemaakt in de kleedkamers en toiletten. Opnames vinden 24 uur 
per dag, gedurende het gehele jaar plaats.  

De recorder bevindt zich in een afgesloten en beveiligde ruimte. Alleen de volgende 
personen hebben toegang tot die ruimte en recorder: leden van de digitaliseringscommissie 
(die jaarlijks door het bestuur voorgedragen en door de ALV benoemd), het met deze taak 
belaste bestuurslid en de leverancier van de apparatuur.  

Artikel 4: Installatie en bewaarduur 

De recorder staat opgesteld in een afgesloten UTPV-ruimte. Beelden kunnen in de 
betreffende ruimte en via een beveiligde internetverbinding geraadpleegd worden. Het 
camerabewakingssysteem is voorzien van een wachtwoord, dat alleen bekend is bij de 
digitaliseringscommissie van UTPV. 

De opnameapparatuur bewaart de beelden automatisch. De beelden zullen, indien niet 
apart veiliggesteld om redenen zoals in artikel 1 genoemd, wanneer de opnamecapaciteit 
wordt overschreden, automatisch overschreven worden. Hierbij zullen de oudste opnames 
als eerste worden overschreven. 

Beelden worden maximaal 6 weken bewaard, of langer indien daar in situaties zoals 
beschreven onder artikel 1 aanleiding toe is.  

Artikel 5: Procedure en bevoegdheden 

Het cameratoezicht bij UTPV geschiedt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. 

Bevoegd tot het bedienen van de opnameapparatuur zijn de leden van de 
digitaliseringscommissie van UTPV en de installateur. Deze personen zijn met uitzondering 
van de installateur bevoegd opnames veilig te stellen op daarvoor bedoelde media of op 
papier. De installateur is daartoe alleen bevoegd indien dit in het kader van instructie of 
onderhoud gebeurt. 

In verband met de privacy zullen de beelden slechts bekeken en veiliggesteld worden als er 
geen andere personen aanwezig zijn dan de bedieningsbevoegde personen en eventueel de 
vragende opsporingsambtenaar. 

 



Artikel 6: gebruik van opgenomen materiaal 

De beelden kunnen slechts in de volgende gevallen bekeken worden: 

– Indien er een overtreding heeft plaatsgevonden van het Reglement van Orde; 

– Indien er een strafbaar feit plaats heeft gevonden. 

Wanneer een van beide situaties zich heeft voorgedaan, dan wordt vanuit de 
digitaliseringscommissie een contactpersoon aangewezen. Deze contactpersoon moet 
garanderen dat er zorgvuldig met het beeldmateriaal wordt omgegaan. De contactpersoon 
stelt de beelden direct veilig wanneer hiertoe een verzoek wordt gedaan door het bestuur 
van UTPV. Beelden worden niet aan derden overgedragen, anders dan aan daartoe 
bevoegde overheidsinstanties, wanneer de wet dit vereist of wanneer er andere 
zwaarwegende belangen zijn. 

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. Het inzien van 
beeldmateriaal, door een bestuurslid samen met bovengenoemde contactpersoon een 
door, vindt alleen plaats als er calamiteiten hebben plaatsgevonden of wanneer er sprake is 
van diefstal of vernieling of wanneer het bestuur oordeelt dat dit nodig is. 

Artikel 7: Inzage in opgenomen materiaal 

Iedereen die gefilmd wordt, heeft recht op inzage in de beelden. Om dit recht uit te oefenen 
volstaat een gemotiveerd verzoek aan het bestuur van UTPV. Er kan alleen aanspraak 
gemaakt worden op beelden van de persoon waar het verzoek van afkomstig is. De beelden 
worden alleen na vertoon van geldige legitimatie overgedragen. 

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing op het inzien van beelden. Inzien door 
betrokkenen na toestemming van het bestuur volgens artikel 6 is mogelijk wanneer: 

• Het gegevens zijn die hem of haar zelf betreffen. 

• Wanneer hij of zij slachtoffer is geworden van diefstal of bedreiging, en de beelden 
als bewijsmateriaal kunnen dienen. Beelden worden niet aan derden, anders dan aan 
politie of justitie, beschikbaar gesteld of overgedragen. 

 

Artikel 8: Verstrekken van opgenomen beeldmateriaal aan autoriteiten  

Inzage in opgenomen camerabeelden wordt uitsluitend aan politie of officier van justitie 
verleend als daartoe een wettig bevel tot overlegging is ontvangen, of wanneer een andere 
wettelijke regeling UTPV hiertoe verplicht. Een persoon die op basis van een bevel de 
beelden in ontvangst neemt dient zich hierbij te legitimeren en te tekenen voor ontvangst 
van het beeldmateriaal. 



Artikel 9: Klachten 

Klachten aangaande de camerabeveiliging en afhandeling van verzoeken om inzage en 
verstrekking dienen te worden ingediend bij het bestuur van UTPV. Binnen uiterlijk vier 
weken na ontvangst van de klacht zal een schriftelijke reactie worden gegeven.  

Wanneer in onderling overleg niet tot een oplossing wordt gekomen kan de betrokkene 
besluiten zijn klachten ter bemiddeling voor te leggen aan het College Bescherming 
Persoonsgegevens. 

Slotbepaling 

Als om een dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, is het bestuur van 
UTPV bevoegd om hierin een besluit te nemen. 

 

 

 


