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Hierbij ontvangt u de wintereditie  
van onze periodieke nieuwsbrief  
met wederom interessante artikelen  
waarmee u uw voordeel kunt doen.  
Veel artikelen in deze nieuwsbrief zijn 

in deze nieuwsbrief opgenomen als gevolg van  
de certificering 2020 en de verbeteringsmatrix. 

De onderwerpen komen mede uit de bedrijfs

enquêtes die voor de certificering zijn gehouden.  

Zo blijven wij werken aan de kwaliteit van het  

bewakingssysteem. 

Een nieuw fenomeen steekt veelvuldig te kop op: 

Cybercrime. De angst online wordt vooral veroor

zaakt doordat deze vorm van criminaliteit ‘gewoon’ 

op de eigen smartphone of computer binnenkomt  

en niet altijd direct te herkennen is. Zo heeft twee

derde van alle Nederlanders wel eens te maken 

gehad met phishing-mails, WhatsAppfraude of 

nepsms’jes van banken. Dat geldt ook voor de  

vormen van cybercriminaliteit waarbij computers 

het doelwit zijn: Ddos-aanvallen waarbij organisa

ties en bedrijven worden platgelegd, ransomware 

waardoor organisaties en bedrijven niet meer bij 

hun eigen gegevens kunnen. Criminelen die dreigen  

dat alleen als er betaald wordt, de gebruiker weer 

toegang tot de eigen gegevens krijgt. Om nog maar 

te zwijgen over CEO-fraude of factuurfraude, waarbij 

bedrijven soms miljoenen betalen aan een crimineel 

die zich bijvoorbeeld voordoet als leverancier. 

In het volgende nummer van onze Nieuwsbrief  

zullen wij terugkomen op dit fenomeen en wat we er 

als Oirschots collectief aan kunnen doen.

Tico Dekkers
Voorzitter SBBO en Oirschot Veilig

N i e uws f lits

Namens het bestuur van SBBO 

wensen wij u fijne feestdagen en 

een voorspoedig 2022



HOE KUNT U PROBLEMEN VOORKOMEN? 

Wilt u veilig en zorgvuldig uw pand verhuren? Zorg dan 

dat u in ieder geval:

1. dat u toestemming heeft om het pand te mogen 

verhuren van uw opstalverzekeraar, uw hypotheek-

verstrekker en mogelijk uw gemeente;

2. dat u een origineel en geldig legitimatiebewijs heeft 

gezien van de huurder, dat u dit heeft gecontroleerd 

en zelf een kopie heeft gemaakt;

3. dat u heeft vastgesteld dat de huurder voldoende 

legaal inkomen heeft om de huur te betalen en dat 

u hiervan een document heeft gezien, deze heeft 

gecontroleerd en er een kopie van heeft gemaakt;

4. dat u heeft vastgesteld dat de huurder rechtmatig in 

Nederland verblijft;

5. dat u een schriftelijk ondertekend huurcontract heeft 

en geen contante betalingen accepteert maar  

bankoverschrijvingen van de huurder ontvangt;

6. dat u een periodiek toezicht  houdt op het pand en 

een goede administratie voert van alle documentatie.

Zo voorkomt u problemen! Tocht iets melden?  

Bel de politie op 0900-8844 of met Misdaad Anoniem 

via 08007000

Meer weten? Download de brochure op 

www.politie.nl/themas/vastgoedfraude.html

Op beelden van de beveiligingscamera van horeca-

zaken in de Lange Leidse dwarsstraat in Amsterdam 

is te zien hoe misdaadjournalist Peter R. de Vries om  

half acht rustig door het straatje banjert, op weg naar 

zijn auto in een nabijgelegen parkeergarage. 

Na de aanslag op De Vries komt door analyse van de 

beelden en getuigenverklaringen al snel een vlucht

wagen in beeld. Het gaat om een lichtblauwe Renault 

Kadjar. Met behulp van camera’s en getuigen is het 

kenteken te achterhalen. En dan is het de beurt aan 

het wondermiddel van de politie bij opsporing: de  

Automatic Number Plate Recognition (ANPR) of  

automatische kentekenplaatherkenning. In Nederland  

hangen ruim driehonderd van dit soort slimme  

elektronische ogen, vooral boven en naast de snel-

wegen. Ook zijn ze ingebouwd in flitspalen. Daarnaast 

zijn zeker 150 politiewagens uitgerust met ANPR- 

sensoren. Die lezen automatisch kentekens uit van  

gezamenlijk ruim honderd miljoen wagens in een 

maand. De gegevens worden na 28 dagen vernietigd.

Veilig 
 uw pand 
verhuren

TE HUUR

TE HUUR

In deze brochure staat waar u op moet letten, aan welke verplichtingen u moet voldoen 
en welke risico’s u loopt als u een woning of bedrijfspand verhuurt. Criminelen willen 
buiten het zicht van politie en justitie blijven. Zij huren panden voor hun criminele 
activiteiten om zelf buiten te schot blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights 
te staan als uw pand in verband wordt gebracht met drugscriminaliteit, witwassen of 
illegale huisvesting. Het is dus van het grootste belang dat u een potentiële huurder 
grondig screent en dat u alert bent op verdachte omstandigheden. De overheid doet er 
alles aan om ondermijnende criminaliteit tegen te gaan en u bent daarin een essentiële 
schakel. U kunt namelijk voorkomen dat criminelen onderdak krijgen voor hun 
activiteiten en dat u zelf onbedoeld betrokken raakt bij criminaliteit.

Verhuurt u een woning of bedrijfspand?
  Risico’s

  Screening vooraf

  Contract opstellen

  Toezicht houden

  Melden

Dat camerabeveiliging een plaats heeft verdiend in de  
wereld van bewaking in steden en op industrieterreinen in 
het land is wel bewezen. De Telegraaf meldt op 7 juli 2021  
dat de twee verdachten van de moordaanslag op misdaad-
journalist Peter R. de Vries dinsdag 6 juli binnen een uur 
konden worden opgepakt op de A4 bij Leidschendam. 
De razendsnelle dubbele aanhouding was vooral mogelijk 
door automatische nummerplaatherkenning en beveili-
gingscamera’s ANPR.

Camerabeveiliging een must!

Veilig uw pand verhuren

Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit 
het zicht van de overheid te blijven. U als verhuurder wordt 
in verband gebracht met criminele activiteiten met alle  
problemen van dien.



Ook wij als SBBO, hebben Cameratoezicht op bedrij

venterrein De Stad en De Scheper met beeldcamera’s 

en de ANPR-camera’s, de kenteken herkenningsca

mera’s. Op elke toegang van of naar het bedrijventer

rein De Stad en De Scheper hebben wij deze camera’s  

geplaatst. Het systeem bestaat uit 21 cameramasten 

met 36 camera’s, verspreid over 2 bedrijventerreinen 

met een investering van €.150.000,- in 2017. De came

ra’s en software verouderen snel en daarom werken wij  

aan een vervangingscyclus van ongeveer 6 jaar. Het  

positioneren van de camera’s zijn bepaald in samen-

werking met politie. Uitbreiding van het aantal camera’s 

en masten is ten alle tijde mogelijk en worden reeds  

ingepland bij de volgende vervanging.

Door middel van een draadloze verbinding worden de 

camera’s gekoppeld, de beelden worden opgeslagen 

op een server welke is geplaatst in een afgesloten en 

beveiligde ruimte. De beelden zijn door middel van een 

beveiligde verbinding via internet te bekijken. De wer

king van camera’s worden elke dag gecontroleerd.

HET CAMERATOEZICHT

Het camerasysteem wordt ingezet voor de bescher

ming en veiligheid van bedrijfseigendommen. Stichting  

Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot is hiervoor  

verantwoordelijk en het private cameratoezicht valt 

onder het regime van de Algemene Verordening  

Gegevensbescherming (voormalig Wet Bescherming 

Persoons gegevens). 

WETTELIJK KADER

Omdat de beeldinformatie die via de camera’s wordt 

verkregen digitaal wordt vastgelegd, is sprake van 

verwerking van persoonsgegevens. De Algemene  

Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toe

passing. Cameratoezicht is in overeenstemming met de 

AVG-richtlijnen en gerechtvaardigd als er een wettelijke 

grondslag van toepassing is. Het doel als geformuleerd 

in deze richtlijnen rechtvaardigt een eventuele inbreuk 

op de privacy van medewerkers en bezoekers. 

BEWAARTERMIJN CAMERABEELDEN 

De beelden worden na veiligstelling 30 dagen bewaard. 

Als er geen calamiteit is geweest, worden de beelden 

vervolgens automatisch gewist. De bewaartermijn van 

opgeslagen beelden kan worden verlengd indien de 

beelden kunnen dienen als ondersteunend materiaal 

of als bewijs in een (voortraject van een) gerechtelijke 

procedure. 

PROCEDURE VOOR DEELNEMENDE 
ONDERNEMERS

Gelet op de bewaartermijn van ongeveer 30 dagen, 

dient een verzoek om beelden te bekijken en om deze 

beelden veilig te stellen, tijdig te worden gedaan zodat 

mogelijk bruikbare beelden niet verloren gaan. 

De beelden kunnen slechts worden bekeken als zich een 

incident heeft voorgedaan op het bedrijventerrein van 

Oirschot. Hiertoe kan een verzoek worden ingediend 

bij het bestuur van de Vereniging Bedrijventerrein.  

De beelden worden vervolgens uitgekeken: 

•  binnen een termijn van 24 uur indien sprake is van 

een acute situatie en

•  binnen een termijn van 48 uur indien sprake is van 

een niet-acute situatie.

De beelden worden uitgekeken onder coördinatie en 

verantwoordelijkheid van SBBO. Indien blijkt dat sprake 

is van bruikbaar beeldmateriaal, zal dit beeldmateriaal 

na overleg met een daartoe aangewezen bestuurslid, 

beschikbaar worden gesteld aan de ondernemer, zodat 

de ondernemer het materiaal over kan dragen aan de 

politie, echter pas nadat aangifte is gedaan. 

CONTACT 

Bij vragen en opmerkingen omtrent het camerasysteem 

of bij verzoek om inzage en verstrekking van beeld-

materiaal kan per e-mail contact worden opgenomen 

met SBBO: info@oirschotveilig.nl 

Stichting Beveiliging 
Bedrijventerreinen 

Oirschot (SBBO)
Herhaling is de toverkracht van de reclame. Het is helaas 
nodig om dit onderwerp te blijven herhalen.
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Meldkaartje

112
Algemeen alarmnummer (spoed)

0900 8844
Politie (geen spoed)

0800 7000 
Meld Misdaad Anoniem

040 220 32 03
Brandweer Oirschot (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)

www.oirschot.nl/mijn-buurt  
WhatsApp Buurtpreventie

www.ehbo-oirschot.nl  
AED’s

0499 84 72 66 
Promeon Security B.V. (voor inbraak en veiligstellen camerabeelden)

0499 84 72 66 of 0499 37 81 93  
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Oirschot

Trigion brand en 
beveiliging

Van Leeuwenhoekweg 1

5482 TK  Schijndel

088 29 86 750

www.trigion.nl

Promeon Security B.V.
Surveillance en bewaking

De Scheper 312

5688 HP Oirschot

0499 84 72 66

info@promeon.ml

www.promeon.nl

Stichting Bedrijventerreinen  
Beveiliging Oirschot

Postbus 196, 5688 KD  Oirschot

 0499 37 81 93

 www.oirschotveilig.nl

 info@oirschotveilig.nl

www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

Zwerfafval?
Zwerfafval staat bij veel  
Nederlanders in de top drie 
van de grootste ergernissen. 
Het zorgt voor een rommelig 
straatbeeld en is schadelijk 
voor dieren en het milieu.

Wat is zwerfafval?  

Zwerfafval is afval dat rondslingert in de natuur. Dat kan 

op straat zijn, in natuurgebieden, op het strand en in 

het water. Het afval wordt daar (onbewust) achterlaten. 

De gemeente Oirschot zet zich op diverse vlakken in 

om onze gemeente schoon te houden. Dit doen we 

door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te 

ledigen en regelmatig de openbare ruimte schoon te 

maken. De gemeente richt zich ook op educatie, voor

lichten en ondersteuning bij participatie.

Melding zwerfafval of illegale storting?

Wilt u een illegale storting melden? Dat kan via  

www.oirschot.nl/wat-wilt-u-melden. Heeft u zwerfafval 

langs een rijksweg gezien? Meld dit dan via de gratis 

Landelijke Informatielijn Rijkswaterstaat (0800-8002). 

Voor overige vragen neem contact op met Team Schoon 

via teamschoon@debries.eu of 040-7802551.

In de vorige uitgave van de Nieuwsflits van juni 2021 

werd er aandacht besteed aan brandpreventie, Cyber

crime en Diefstal. Wist u ook dat in samenwerking met 

de brandweer u op eigen terrein voorlichting kan krijgen 

voor deze onderwerpen. Ook kunnen er brandweer-

oefeningen op eigen terrein worden aangevraagd.  

Bij voldoende animo onderzoekt de brandweer of dit in 

hun schema past. 

Aanmelden bij interesse: info@oirschotveilig.nl 


