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Toepassingen

Leerdoelen
ĵ Het doel van cameratoezicht nauwkeurig omschrijven.
ĵ Weten welke plaatsen vallen onder het publieke/private domein.
ĵ Het hoofddoel van cameratoezicht in het publieke/private domein
beschrijven.
ĵ De voorwaarden noemen die van toepassing zijn op
cameratoezicht in het publieke/private domein.
ĵ Weten wie een gemeentelijke verordening kan maken om
cameratoezicht te gebruiken.
ĵ De begrippen proportionaliteit en subsidiariteit beschrijven in
relatie tot cameratoezicht
ĵ Het begrip lokale driehoek beschrijven.
ĵ Weten hoe lang camerabeelden bewaard mogen worden.
ĵ Benoemen waarom het belangrijk is om camerabeelden en
rapportages te bewaren.
ĵ Benoemen waarom camerabeelden van belang zijn als
ondersteunend bewijsmateriaal.

1.1 Gebruik toezichtcamera’s
De laatste jaren neemt de belangstelling voor cameratoezicht sterk
toe. We zien cameratoezicht als een nuttige oplossing voor allerlei
veiligheidsproblemen. Op steeds meer plaatsen hangen camera’s,
zowel op de openbare weg als in winkels, uitgaansgelegenheden of bij
woonhuizen. Camera’s worden niet alleen geplaatst door de overheid,
maar ook door bedrijven en burgers.
Het gebruik van toezichtcamera’s brengt ook risico’s met zich mee.
Hoe gaat de gebruiker van deze camera’s om met uw privacy? Mag de
eigenaar van een sportschool camera’s ophangen in de kleedkamers
om te voorkomen dat er spullen worden gestolen? Vindt u het goed
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Toepassingen

als uw buurman camera’s ophangt ter beveiliging van zijn huis, maar
‘toevallig’ ook bij u in de tuin kan kijken? Mag een gemeente zomaar
in elke woonwijk camera’s plaatsen, omdat er wel eens overlast is van
hangjeugd? Dat zijn allemaal belangrijke vragen.

1.2 Doel cameratoezicht
Het gebruik van cameratoezicht kan grote invloed hebben op de
privacy van de burgers. Artikel 10 van de Grondwet beschermt burgers
tegen inbreuk op hun privacy. Volgens dit artikel heeft iedereen
recht op ‘eerbiediging van zijn of haar persoonlijke levenssfeer’.
Dat betekent dat je de privacy van mensen altijd moet respecteren.
Personen of bedrijven die dat recht op privacy niet respecteren
moeten daar een goede reden voor hebben.



H1

Om het recht op privacy zoveel mogelijk te beschermen
moet het doel van het cameragebruik vooraf duidelijk
omschreven zijn. Afhankelijk van het doel dat men wil
bereiken kan worden beoordeeld of het gebruik van
toezichtcamera’s redelijk is.

Veelvoorkomende doelen van cameratoezicht zijn:
ĵ De beveiliging van personen of goederen
ĵ Het handhaven van de openbare orde
ĵ Het voorkomen van strafbare feiten
ĵ Het opsporen van strafbare feiten
ĵ Het gericht inzetten van hulpverleningsdiensten.



Een van de belangrijkste doelen die men met cameratoezicht wil bereiken is: ‘Het op efficiënte wijze beheren
van de openbare ruimten’.
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Hiervan afgeleide doelen zijn onder meer:
ĵ minder criminaliteit door preventieve werking
ĵ eerder incidenten opmerken en daarmee effectieve inzet van
mensen
ĵ herkennen van personen die betrokken zijn geweest bij incidenten
ĵ terugkijken en mogelijk gebruikmaken van camerabeelden als
bewijsmateriaal.
Cameratoezicht kan op verschillende plaatsen worden ingezet. De
meest voorkomende plaatsen zijn:
ĵ openbare ruimten
ĵ de werkplek
ĵ in en rond winkels
ĵ in en rond woningen.
We gebruiken cameratoezicht het meest voor het handhaven van de
openbare orde en het beveiligen van personen en eigendommen.
Openbare ruimten
Zoals u net heeft gelezen kan cameratoezicht worden gebruikt op:
ĵ openbare plaatsen (het publieke domein) en
ĵ niet-openbare plaatsen (het private domein).
Het is niet altijd even duidelijk of een gebied voor iedereen vrij
toegankelijk is. Daarom staat het begrip ‘openbare ruimte’ in de wet
omschreven als:
‘Een plaats waar men vrij kan komen en gaan’.
U heeft van niemand toestemming nodig om daar te zijn. U hoeft zich
niet vooraf te melden. U hoeft geen entreegeld te betalen om naar
binnen te mogen.
Onder openbare ruimten vallen:
Alle wegen en straten, openbare
plantsoenen, parken, speelweiden,
onoverdekte winkelcentra, openbare
parkeerterreinen, die voor iedereen vrij
toegankelijk zijn.
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