PROTOCOL CAMERABEWAKING BEDRIJVENTERREIN CAPELLEXL PER 1 JANUARI 2016
1. INLEIDING:
Dit protocol geeft een beschrijving van de afspraken over de camerabewaking op het bedrijventerrein
CapelleXL te Capelle aan den IJssel. Het camerasysteem is eigendom van de Stichting BIZ CapelleXL.
Dit protocol is opgesteld met het doel de privacy van de bezoekers op CapelleXL te waarborgen.
Er zijn verantwoordelijken aangesteld om de beelden uit te lezen en door middel van dit protocol wordt
voldaan aan de aspecten van de privacy wetgeving.
2. WETGEVING EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:
De opslag en het uitlezen van beeldopnamen is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de
Gemeentewet. De bewakingscamera’s op CapelleXL zijn geplaatst ten behoeve van de bescherming van
personen, gebouwen, eigendommen en goederen.
Met de duidelijk zichtbare camerabewaking kan bij incidenten een veroorzaker van problemen mogelijk worden
getraceerd. In dit geval van opslag en uitlezen van beeldopnamen op het bedrijventerrein is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Het gaat hier om de 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 dit het
geval is in binnensteden en uitgaansgebieden). Dat wil zeggen dat de Gemeentewet niet van toepassing is. De
gemeente is niet verantwoordelijk voor de vastgelegde beelden. De Stichting BIZ CapelleXL is hiervoor
verantwoordelijk.
Op veel bedrijventerrein heeft men uit fatsoen een melding gemaakt bij het CBP en de burgemeester van de
desbetreffende gemeente. Noodzakelijk is dit echter niet, mits het systeem voldoet aan de eisen van het
vrijstellingsbesluit. Daar het systeem op CapelleXL voldoet aan die eisen is een melding bij het CBP niet
noodzakelijk. Dit zou wel moeten indien de camera’s gebruikt worden voor het handhaven van de openbare
orde en problematiek in uitgaansgebieden of stadscentra.
Zie hiervoor: http://www.cbpweb.nl
3. OPZET SYSTEEM
Het systeem binnen CapelleXL bestaat uit 33 camera’s en 11 masten, verspreid over het bedrijventerrein
CapelleXL. De locaties zijn in overleg met de gemeente Capelle aan den IJssel vastgesteld. Uitbreiding van het
aantal masten alsmede eventuele aansluiting van camerasystemen van ondernemers op CapelleXL zijn opties
voor de toekomst.
Door middel van glasvezel worden de camera’s gekoppeld; de beelden worden op één server opgeslagen.
De server is redundant uitgevoerd waardoor verlies van beelden wordt voorkomen.
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De software op de server “monitort” de camera’s en andere TCP/IP componenten op uitval/defect en stuurt
een e-mail naar de parkmanager indien afwijkingen in het systeem worden gedetecteerd. De server is in het
beveiligde datacenter van Arnicon aan de Molenbaan 7 te Capelle aan den IJssel gepositioneerd. Er is gekozen
voor voldoende opslagcapaciteit om beelden vast te leggen voor 28 dagen. Na 28 dagen worden de eerste
opgenomen beelden automatisch gewist en blijft het systeem circulair opnemen. Indien de HDD meer
opslagcapaciteit heeft, zal het systeem meer beelden per seconde opnemen of op een hogere kwaliteit. Er zal
echter nooit meer beeldopslag plaatsvinden dan 28 dagen.
Via overeenkomsten met ondernemers op CapelleXL is de toelevering van elektrische energie geregeld. De
kosten hiervan worden door CapelleXL éénmaal per jaar afgerekend.
4. WIE KIJKT DE BEELDEN UIT?
Onder coördinatie en verantwoordelijkheid van het Parkmanagement en de bestuursleden Beveiliging worden
de beelden na incidenten achteraf uitgekeken door Ron Verhage, Wout Spruit of Arjan van der Mark.
Het systeem is geschikt voor aansluiting op een Particuliere Alarmcentrale; dit is mede uit kostenoogpunt
voorlopig niet aan de orde. Richting het bestuur van de Stichting CapelleXL wordt gerapporteerd omtrent de
bekeken beelden. In overleg met de bestuursleden Beveiliging worden de beelden ter beschikking gesteld.
Ook binnen het KVO-overleg worden relevante aspecten van het camerasysteem gerapporteerd en
besproken.
5. RECHTEN DEELNEMENDE ONDERNEMERS:
Voor de ondernemers op CapelleXL worden de beelden na een bij hen plaatsgevonden incident op verzoek
binnen 12 uur uitgekeken. De geldt alleen indien er sprake is van een zogenaamde heterdaad situatie.
Bij melding van incidenten, die al enige tijd eerder hebben plaatsgevonden, worden de beelden bij de eerst
volgende gelegenheid op de volgende werkdag bekeken.
In geval er na een incident bruikbaar beeldmateriaal beschikbaar is zal dit aan de desbetreffende benadeelde
ondernemer beschikbaar gesteld worden. De ondernemer kan het materiaal bij de aangifte beschikbaar stellen
aan de politie.
6. VERZOEK OPSPORINGSINSTANTIES:
Indien een bevoegd ambtenaar van een opsporingsinstantie of een officier van justitie een verzoek doet voor de
beschikbaarstelling van beeldmateriaal worden de verantwoordelijke bestuursleden hiervan op de hoogte
gesteld. Door het Parkmanagement zal conform de geldende wettelijke bepalingen volledige medewerking
worden verleend.
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7. INZAGE BEELDMATERIAAL EN VERSTREKKEN ERVAN AAN DERDEN:
Gelet op de bescherming van de privacy gelden er beperkingen voor het inzagerecht. In beginsel heeft een
betrokkene anders dan hierboven genoemd, slechts inzage in de opgenomen beelden van zijn eigen persoon
c.q. eigen voortuig, indien er sprake is van een zwaarwegend belang.
Bij een aanvraag dient de betrokkene het tijdstip en de tijdsduur van de beelden door te geven. Dit met een
maximum van 15 minuten tussen begin en einde van de tijdsduur.
De persoon, die het beeldmateriaal ontvangt, tekent voor ontvangst en het integer gebruik hiervan. Het
bestuur van de Stichting CapelleXL zal voor een aanvraag vooralsnog geen kosten in rekening brengen bij de
aanvrager.
8. RANDVOORWAARDEN CAMERABEWAKING
De camera’s bewaken de meest kritische punten van het terrein. Desalniettemin kan niet worden vermeden
dat gedeelten van de openbare weg worden gefilmd. Om de privacy te waarborgen heeft de Stichting
CapelleXL bij de realisatie belangrijke randvoorwaarden in ogenschouw genomen.
Het camerasysteem is duidelijk herkenbaar en zichtbaar geplaatst. Met bebording is aangegeven dat het
bedrijventerrein is voorzien van camerabewaking. De camerabewaking draagt bij aan een pakket van
maatregelen. Immers; veel ondernemers hebben zich beveiligd door middel van een hekwerk, een
alarmsysteem, toegangscontrole, camerasystemen en eventuele andere elektronische en bouwkundige
maatregelen. Daarnaast is er surveillance en is er Parkmanagement actief op het bedrijventerrein.
Onregelmatigheden kunnen hierdoor voortijdig worden geconstateerd.
De camerabeveiliging levert een directe aanvulling op het huidige pakket van maatregelen.
9. CONTACT
Vragen en opmerkingen of verzoeken om inzage en verstrekking van beeldmateriaal via
parkmanagement@bizcapellexl.nl of wout@arnicon.nl.
Vragen en opmerkingen aan het bestuur via secretariaat@bizcapellexl.nl

Capelle aan den IJssel, vastgesteld en voor akkoord ondertekend door het bestuur van de
Stichting BIZ CapelleXL, d.d. 13 juni 2016

R.J.L. de Blok.

W. Schipper

C.A. van den Hoek
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