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Schimmig beeld van camera’s 
 
 
Corien Prins 
 
 
“Er komt meer cameratoezicht”, aldus het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Verhagen. Het 
deed bij mij de vraag rijzen waar die dan zoal moeten komen. Wie uitgaanscentra, 
bedrijventerreinen, stations, snelwegen, parkeergarages, perrons, winkels, parkeerplaatsen, 
bus, trein, of tram betreedt en rondkijkt, ziet dat ze vrijwel overal al hangen. Zo af en toe 
probeer ik ze op een willekeurige dag bij wijze van experiment te tellen. Het loopt bijna altijd 
in de tientallen. En alhoewel ik me realiseer dat een groeiend aantal kleine en verdekt 
opgestelde varianten zich aan mijn oog onttrekt, is het tellen van camera’s nog wel te doen. 
Giswerk wordt het, als ik me afvraag welke instanties er achter al die digitale ogen schuilgaan 
en over welke vermogens die ogen zoal beschikken. Wat dat laatste betreft: ik weet toevallig 
dat wanneer ik vanuit het NS station Eindhoven met mijn kinderen het winkelgebied inloop, 
niet alleen ons gedrag tot in het kleinste detail te volgen is, maar ook ons gesprek op afstand 
valt te verstaan. Bovendien kunnen die camera’s met mij ‘praten’: mochten teleurgestelde 
voetbalsupporters vanuit het nabijgelegen PSV-stadion oprukken, dan krijg ik tijdig vanuit de 
regionale toezichtsruimte te horen welke veilige route we kunnen vervolgen. ‘Crowd-control’ 
is, naast de handhaving van de openbare orde en het opsporen van strafbare feiten, inmiddels 
een belangrijke functionaliteit van de hedendaagse camera. En Eindhoven is zeker niet de 
enige stad waar deze multifunctionele ogen turen.  
 
En wie tuurt en spreekt er zoal via die ogen? Op het NS station Vlaardingen spreekt niet de 
politie (zoals in de binnenstad van Eindhoven), maar een medewerker van ProRail mij toe. 
Dat wil zeker niet zeggen dat dit bedrijf de enige gebruiker van de camera’s is. In een 
groeiend aantal situaties zijn meerdere publieke en private partijen achter één camera 
verenigd. Politie, brandweer, gemeenten, particuliere beveiligingsorganisaties en 
alarmcentrales werken in publiek-private verbanden samen en maken samen gebruik van die 
ene camera. Daarmee wordt de observatie via dat ene apparaat ook ineens door meer 
wettelijke regelingen gelegitimeerd. In en om Eindhoven hangen camera’s die drie doelen 
dienen: allereerst is dat de openbare orde en veiligheid, waarmee ze vallen onder art. 151c 
Gemeentewet. Diezelfde camera wordt echter ook ingezet voor opsporing van strafbare feiten, 
waarmee art. 2 Politiewet en in speciale gevallen art. 126g Sv de grondslag vormt. En de 
camera hangt er ook omdat private partijen hun eigendommen willen beschermen, waarmee 
art. 8 Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is. In het eerste geval is de 
korpsbeheerder verantwoordelijk voor de beelden, in het tweede geval de politie c.q. het OM 
en in het derde geval een commercieel bedrijf of particuliere beveiliger. Dezelfde beelden 
worden in Eindhoven onder het publieke regime van de plaatselijke verordening 28 dagen 
bewaard en onder het private regime maximaal 7 dagen. En als het om een toepassing van art. 
126g Sv gaat, kan de vernietiging van deze beelden worden uitgesteld tot de zaak is geëindigd 
(art. 126cc Sv) en is uitstel van de vernietiging nog langer geoorloofd als de beelden conform 
art. 126dd Sv voor een ander doel worden gebruikt. 
 
Het voordeel van de samenwerkingsarrangementen is dat niet iedere partij afzonderlijk naar 
de beelden zit turen. Bij een initiatief als CrimiNee! (www.criminee.nl) worden de opnamen 
bekeken vanuit één regionale toezichtsruimte, waarbij de regie in handen is van één partij, in 
dit geval de politie. Vanuit het centrale knooppunt worden de beelden pas aan de andere 
partners beschikbaar gesteld indien dat nodig en rechtmatig is. Maar toch gaan er door de 



samenwerking juridische grenzen schuiven. In het verleden, toen iedere partij een eigen 
camera had, kwamen de beelden gemaakt door een bedrijf of private beveiligingsinstantie niet 
standaard beschikbaar binnen het publieke domein. Formeel kunnen camerabeelden gemaakt 
binnen het private regime immers pas na een vordering vanuit het OM aan de publieke sector 
worden verstrekt. Maar met de komst van de samenwerkingsverbanden bevinden ook de 
opnamen die voor c.q. namens een private partij zijn gemaakt zich feitelijk vanaf het moment 
van opname in het publieke domein, namelijk bij de politie. Zijn deze camerabeelden vanuit 
de praktische realiteit van het samenwerkingsverband dan maar ineens aan te merken als een 
politiegegeven, waarmee een vordering vanuit het OM niet langer noodzakelijk is?  
 
Op 28 oktober 2009 stelde de Raad van Hoofdcommissarissen het visiedocument over 
cameratoezicht, getiteld “Beelden van de Samenleving” vast. Het schetst vele knelpunten, 
vragen en dilemma’s waar de politie zich voor gesteld ziet. De Raad, kijkend naar de 
ontwikkelingen rondom cameratoezicht vraagt zich af “of er op deze wijze voldoende 
waarborgen zijn wat betreft kwaliteit, integriteit, democratische controle en voering in de 
regie van de overheid” (p.23). Cameratoezicht is allang niet meer die ene camera op het 
station, die simpel wat beelden op afstand registreert en doorstuurt naar één duidelijk aan te 
wijzen partij. Het is uitgegroeid tot een toepassing die niet langer netjes in een hokje van een 
privaat of publiek juridisch regime valt onder te brengen. Het is een instrument benut door 
een conglomeraat van partijen, wat een schimmig landschap van niet alleen toepasselijke 
wettelijke regelingen, maar ook waarborgen voor kwaliteit, integriteit en controle oplevert. 
Tegelijkertijd staan nut en noodzaak lang niet altijd vast. Het “Eindrapport Evaluatie 
cameratoezicht op openbare plaatsen” uit eind 2009 concludeerde dat geen eenduidig beeld is 
te geven van de effecten van cameratoezicht op de veiligheid. Het valt te hopen dat het 
kabinet eerst de knelpunten en dilemma’s aanpakt alvorens ons land verder vol te hangen. 


