
 
 
Beleid cameratoezicht COC Limburg  
 
 
Aanleiding primair (Café Rosé): 
 
Vanuit het oogpunt van de exploitatie van het Café Rosé zijn er recentelijk dreigingen 
en (bijna)incidenten geweest waarbij de veiligheid van barmedewerker en bezoeker 
in het geding is geweest. Daar komt nog bij dat door de bouwkundige situatie de 
toiletten en rookgelegenheid van het café dusdanig zijn gesitueerd dat overzicht door 
barmedewerkers praktisch onmogelijk is. Overzicht binnen het pand middels een 
monitor achter de bar is dan ook zeer wenselijk. Bovendien zijn de vrijwilligers die 
Café Rosé runnen kwetsbaar; zij werken met kasgelden in de soms late avonduren. 
Doordat vrijwilligers doorgaans een gebrek aan routine hebben in procedures 
rondom het café, is het wenselijk een extra vorm van veiligheid te bieden aan onze 
vrijwilligers. 
 
Aanleiding secundair (pand COC Limburg): 
  
Vorig jaar hebben we te maken gehad met een inbraak met schade. Ook het 
karakter van het pand en de omvang van de vereniging maken dat we te maken 
hebben met veel wisselende vrijwilligers en de meest uiteen lopende tijdstippen van 
bezoek. Toezicht op eigendommen is nihil, en strafbare feiten worden soms pas 
enige tijd (langer dan 24 uur) later gesignaleerd dan het vermoedelijke moment van 
pleging van het strafbare feit. Het feit dat er meer dan 25 sleutelhouders zijn, is een 
extra punt van aandacht. 
Daarnaast wordt in de uren dat het kantoor bemand is het pand bezocht door veel 
verschillende bezoekers, met verschillende achtergronden. bovendien blijven lhbti’s 
een bijzonder punt van aandacht als het gaat om veiligheid.  
 
Concluderende dat: 
 
er een goede beveiliging dient plaats te vinden van de te betreden ruimtes om de 
veiligheid van personeel, vrijwilligers, bezoekers en leden te bevorderen. 
 
Besluitende als volgt:  
 
Er is besloten gebruik te maken van camera toezicht. Dit omdat gebleken is dat de 
genoemde reeks samenhangende maatregelen onafdoende werkt en genoemde 
onwenselijke feiten onvoldoende konden worden gekeerd.  
 
Het doel van het cameratoezicht:  
 
• veilige inzet van personeel en vrijwilligers te bewerkstelligen 
• plegers van strafbare feiten op te sporen  
• veilige inzet van hulpdiensten te bewerkstelligen 



• materialen te beschermen tegen diefstal of oneigenlijk gebruik 
• mede zorg te dragen voor de veiligheid-beveiliging van personen, 

medewerkers, vrijwilligers, gebouwen, zaken, goederen, en processen,  
• Het snel zicht hebben op de feitelijke situatie in het pand om in geval van 

calamiteiten zo effectief mogelijk te reageren. 
 
Dit cameratoezicht maakt deel uit van een reeks samenhangende maatregelen, 
waaronder toezicht door medewerkers en vrijwilligers, beveiliging middels 
alarmsystemen, verlichting, en minimaliseren van de aanwezige kasstromen, goede 
sloten, etc. 
 
Het is nodig vanwege de hier aangehaalde alinea uit het bovenste inleidings 
gedeelte “het karakter van het pand en de omvang van de vereniging 
maken dat we te maken hebben met veel wisselende vrijwilligers en de 
meest uiteenlopende tijdstippen van bezoek. Toezicht op eigendommen is 
nihil, en strafbare feiten worden soms pas enige tijd (langer dan 24 uur) 
later gesignaleerd dan het vermoedelijke moment van pleging van het 
strafbare feit.”  dat beelden langer dan 24 uur worden bewaard, om 
geconstateerde  incidenten doelmatig af te kunnen handelen. De opgenomen 
beelden zijn slechts toegankelijk voor het bestuur, alsmede de netwerkbeheerder en 
pandbeheerder na toestemming van het bestuur. 
 
De beelden live zijn gedurende de openingstijden van kantoor en café voor een 
ieder die op die werkplek danwel café komt, te zien, alsmede via een inlog op de pc 
afgeschermd met een wachtwoord door het bestuur. Deze inlog is enkel beschikbaar 
voor zij, die op de bellijst van het elektronisch bewakingssysteem staan, om 
zodoende bij melding direct overzicht te kunnen hebben. 
 
De aanwezigheid van cameratoezicht is gecommuniceerd via de gebruikelijk stickers 
op die plaatsen waardoor alle betrokkenen redelijkerwijs kunnen weten dat er 
sprake is van cameratoezicht. 
 
Er zijn geen verborgen camera’s aanwezig in het pand. 
 
Het gebruik van beelden mag uitsluitend ten behoeve van de bovengestelde doelen. 
 
Het gebruik en nut moet door het bestuur worden geëvalueerd, 1 x per jaar. 
Betrokkenen hebben recht op inzage van dit beleidsdocument. 
 
Op een tekening in het dossier zijn de plekken van de camera’s  aangegeven. 
In het caféreglement wordt het gebruik van cameratoezicht gecommuniceerd. 
 
Bestuur COC Limburg 
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