Modelformulier melding camera-afsluiting
[rechtsvorm + statutaire naam onderneming] gevestigd te [statutaire vestigingsplaats]
en kantoorhoudende te [kantooradres], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door
[invoer naam], nader te noemen: ‘werkgever’,
deelt het Sociaal Fonds Tankstations en Wasbedrijven (hierna: SFTW) hierbij mede, zoals
vereist op grond van artikel 25 lid 6 cao Tankstations en Wasbedrijven, dat op
locatie [handelsnaam + adresgegevens tankstation] afsluiten met behulp van
cameratoezicht (hierna: 'camera-afsluiting') zal worden toegepast.
Werkgever verklaart dat camera-afsluiting onderdeel is van een actief veiligheidsbeleid
binnen het bedrijf. Werkgever verklaart bereid te zijn dit desgewenst, op verzoek van
het SFTW, nader te onderbouwen.
Werkgever verklaart dat met de medewerkers overleg heeft plaatsgevonden en dat de
medewerkers hebben ingestemd met het toepassen van camera-afsluiting.
Werkgever verklaart tevens te voldoen aan de gestelde technische en procedurele
vereisten voor camera-afsluiting, te weten:
Technische vereisten
•

Er is een koppeling met het Live View-systeem van de politie.

•

Er is gelegenheid tot gebruik van het Live View-systeem gedurende de gehele
dienst (niet enkel bij afsluiting).

•

Er is beschikking over de juiste internetsnelheid zodat de centralist beelden goed
kan volgen.

•

De positionering van de camera’s is afgestemd op camera-afsluiting: de deur
moet goed zichtbaar zijn, net als de achterzijde en zijkanten van het
tankstation en de route van de medewerker naar zijn/haar vervoermiddel.

•

Voor de medewerker is zichtbaar dat er meegekeken wordt (bijv. door middel
van een lamp).

•

De centralist kan spreken via de luidsprekers op het voorterrein.

•

Het systeem kan dagelijks op afstand worden getest (bijv. d.m.v. “pingen”).

•

Op het voorterrein is duidelijk zichtbaar gemaakt te worden dat er met cameraafsluiting wordt gewerkt (bijv. met een bord).

Procedurele vereisten
•

Er zal een periode van minimaal 4 weken “dubbel gedraaid” worden. Dat wil
zeggen dat er zowel fysieke afsluitbegeleiding als begeleiding op afstand is. Deze
periode is bedoeld om eventuele aanloopproblemen te ondervangen.

•

Er is een helder intern (medewerkers tankstation) en extern (meldkamer)
protocol over hoe te handelen rondom het afsluiten. Dit protocol betreft in ieder
geval voorschriften over:
1) de wijze van contact opnemen met de meldkamer.
2) de wijze waarop de medewerker vertrekt (te voet, per fiets, per auto etc.) en
de plek waar de medewerker eventueel parkeert.
3) het signaal dat de situatie veilig is en de medewerker kan vertrekken.
4) hoe te handelen door de medewerker als de situatie niet veilig is en/of het
systeem niet werkt
5) het langer blijven branden van de verlichting na vertrek medewerker

•

Er zijn afspraken met de alarmdienst over fysieke achtervang (indien nodig
alsnog een auto op het voorterrein)

•

(De centralist van) De meldkamer is geschikt om dergelijke procedures uit te
kunnen uitvoeren.
Aldus naar waarheid verklaard en ondertekend te [plaats], [datum]

-----------------------------------[naam vertegenwoordiger]

